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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003719-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY GUIA MONTEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Autos nº 1003719-66.2020.811.0041 Recebi hoje. 

Vistos, em plantão. Trata-se de Ação Anulatória c/c Indenizatória de 

Danos Morais ajuizada por Franciely Guia Monteiro Souza em face de 

ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Consta na inicial 

que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

unidade consumidora nº 6/415531-3, sendo que, no mês de março do ano 

de 2019, foi autuada com o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 698845, 

referente a uma suposta recuperação de consumo entre o período de 

02/2018 até 01/2019. Aduz que protocolou defesa administrativa, que foi 

recusada pela requerida, registrando, posteriormente, reclamação 

administração no PROCON/MT. Relata que no mês de setembro/2019 foi 

novamente autuada, sob o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 716041, 

por uma alegação de desvio no ramal, ressaltando que todas as 

inspeções foram realizadas de forma unilateral, bem como que a requerida 

efetuou o parcelamento da multa sem o consentimento da autora. 

Acrescenta que no dia 28/01/2020 foi efetuado o corte do fornecimento de 

energia. Pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja 

determinado o restabelecimento do fornecimento da energia, que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento em razão dos fatos 

discutidos, bem como seja determinada a baixa da restrição em seu nome 

no cadastro de proteção ao crédito. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, uma vez que as faturas contestadas, referentes aos meses de 

março e setembro do ano de 2019, se tratam de multa por suposta 

recuperação de consumo e desvio no ramal de energia, cobrando a autora 

o valor de R$ 2.192,92 (dois mil cento e noventa e dois reais e noventa e 

dois centavos), R$ 720,30 (setecentos e vinte reais e trinta centavos), R$ 

847,80 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) e R$ 

1.421,54 (um mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro 

centavos), sendo essa quantia exorbitante em comparação com os meses 

anteriormente faturados. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez 

que o perigo de dano consiste no fato de manter suspensão do 

fornecimento dos serviços essenciais, não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. Contudo, no tocante ao pedido de exclusão 

do nome da autora no cadastro de proteção, entendo que o mesmo não 

merece acolhimento, uma vez que não restou comprovada a existência da 

restrição. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência 

e determino o restabelecimento dos serviços na unidade consumidora nº 

6/415531-3, no prazo de 03 (três) horas, bem como determino que a 

requerida se abstenha de efetuar novo corte em razão das faturas em 

discussão nos presentes autos. Intime-se a requerida para que realize o 

cumprimento da medida, mediante as observâncias e advertências legais. 

Em razão da urgência, observado o art. 256 da CNGC, a presente decisão 

SERVIRÁ COMO MANDADO a ser CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Com o cumprimento dos expedientes necessários, 

encaminhem-se os autos ao órgão competente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020, às 20:25 horas. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito plantonista

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436841 Nr: 16931-11.2019.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSNERD1CIDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Circular nº 96/201-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1436841 Nº Único 1436841, o qual fora transladado 

para o processo Sistema CIA nº 0703850-40.2020.811.0001.

Auxiliar Judiciário

Decisão

 CIA n.º 0015734-47.2019.8.11.0000

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio, formulado pela 

servidora GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA, matrícula 336, Oficiala 

de Justiça, estatutária, estável pelo artigo 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, lotada na Central de 

Mandados - Comarca da Capital, no qual requer a concessão de 

licença-prêmio relativas aos quinquênios 2007/2012 e 2012/2017.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n.° 002/2020/GRHFC, atestou a vida funcional da servidora, 

bem como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) nos períodos ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

 Conforme entendimento adotado pela Administração do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, o servidor não preenche o requisito da 
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efetividade para obtenção da concessão, consoante trecho da decisão 

proferida nos autos de Pedido de Conversão em espécie de 

licença-prêmio nº 191/2014 (CIA – 0155048-81.2014.811.0000), abaixo 

transcrita:

“(...) O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo, que ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo.

Ao contrário, a estabilidade condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e a princípio trata da superação de 

determinadas condições que, cumpridas, assegura ao servidor o direito de 

permanência no cargo.

Sobre o tema, vale invocar as lições de Hely Lopes Meirelles, verbis:

“Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público 

outorgada ao servidor que, nomeado para o cargo de provimento efetivo, 

em virtude de concurso público, tenha transposto o estágio probatório de 

três anos, após ser submetido a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade (CF, art. 41).

[...]

A efetividade, embora se refira ao servidor é apenas um atributo do cargo, 

concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser declarada 

no decreto de nomeação e no título respectivo (...).

Não há confundir efetividade com estabilidade, porque aquela é uma 

característica da nomeação e esta é um atributo pessoal do ocupante do 

cargo, adquirido após a satisfação de certas condições de seu exercício 

(...)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed. Malheiros Editores, 

páginas 422/423).

Embora se admita no ordenamento jurídico que os servidores que 

ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem 

observância da regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo a 

situação tratada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, é fato que a carta constitucional condicionou a efetividade à 

submissão a concurso público.

Assim, é correto concluir que os servidores declarados estáveis adquirem 

o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e 

vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, 

repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.

 Esse é o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 

19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 

11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.

É necessário que o servidor público possua além da estabilidade, 

efetividade no cargo para ter direito às vantagens à ele inerentes.

O supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não 

efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou 

aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes” (STF, Ag. Reg. 

No RE n. 400.343-1/CE, Rel. Min. Eros Grau, j. 17-7-2008)(sem destaque 

no original).

 No caso, a servidora ingressou no Poder Judiciário mediante contratação 

precária, sendo, posteriormente, declarada estável, em razão da 

excepcionalidade do art. 19 da ADCT, de modo que não detém a condição 

de efetivo. Assim, ao lhe ser concedido o benefício, desconsiderou-se tal 

fato, inquinando a validade do ato, o que de plano, autoriza sua revisão, 

em prestígio ao princípio da autotutela administrativa.

Nesse sentido é a lição de Odete Medauar:

“[...] Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e 

pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 

verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si 

própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá 

revogá-los” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, página. 130).

 E não destoa o entendimento sedimentado pela Súmula n. 473 do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial".(...)”

 Assim, ante a falta de requisito legal, INDEFIRO A CONCESSÃO da 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 16-8-2012 a 16-8-2017 à 

servidora GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA e deixo de analisar o 

pedido referente ao quinquênio 16-8-2007 a 16-8-2012, por já ter sido 

apreciado conforme decisão do Presidente do Tribunal de Justiça no CIA 

n.º 0077542-29.2014.8.11.0000.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 CIA n.º 0002200-02.2020.8.11.0000

 Vistos, etc.

 RONALDO ALVES CORREA, matrícula 1742, Oficial de Justiça, estatutário 

não-concursado, lotado na Central de Mandados - Comarca da Capital, 

requer “... o reconhecimento e publicação do direito ao gozo de 

licença-prêmio por assiduidade relativamente ao período aquisitivo de 

12.11.1986 a 12.11.2016.”

 Por meio da Informação nº 008/2020/GRHF, de 29.1.2020, a Gestão de 

Recursos Humanos, relatou que o servidor ingressou no Poder Judiciário 

mediante contratação precária (contrato temporário), ou seja, ele não 

detém a condição de efetivo, requisito necessário à concessão da 

Licença-Prêmio pleiteada.

 Comunicou também, que na ficha de licença-prêmio do servidor, constam 

anotações referentes aos quinquênios: de 12.11.1986 a 12.11.1991, de 

12.11.1991 a 12.11.1996, de 12.11.1996 a 12.11.2001, de 12.11.2001 a 

12.11.2006 e 12.11.2006 a 12.11.2011.

 Verifico que o pedido do servidor, referente ao quinquênio 12.11.2011 a 

12.11.2016, já foi objeto de apreciação conforme decisão proferida nos 

CIAs nº. 0035261-53.2017.8.11.0000 e nº. 0064044-84.2019.8.11.0000, 

disponibilizada nos DJE nº. 9992, de 3.4.2017 e DJE nº. 10600, de 

16.10.2019, tendo ele tomado ciência da decisão via e-mail funcional em 

4.4.2017 e 17.10.2019, respectivamente, não apresentando recurso.

 Assim, mantenho na íntegra, a decisão que indeferiu a concessão de 

licença-prêmio ao servidor RONALDO ALVES CORREA, referente ao 

quinquênio 12.11.2011 a 12.11.2016, por falta de amparo legal.

 No tocante à concessão da licença-prêmio dos quinquênios 1986/1991, 

1991/1996, 1996/2001, 2001/2006 e 2006/2011, julgo prejudicado, por já 

constarem anotados na ficha funcional do servidor.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 CIA n.º 0701679-13.2019.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio, formulado pelo 

servidor GUILHERME GARCIA NETO, matrícula 9673, Oficial de Justiça, 

contratado em caráter temporário, lotado na Central de Mandados da 

Comarca de Cuiabá - Comarca da Capital, no qual requer a concessão de 

licença-prêmio relativas aos quinquênios 2002/2007, 2007/2012 e 

2012/2017.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n.° 003/2020/GRHFC, atestou a vida funcional do servidor, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) nos períodos ora requerido.

 Informou, ainda, que foi verificada a existência de procedimento idêntico, 

de nº 0727617-49.2016.8.11.0001, em nome do servidor, bem recurso 

interposto, conforme CIA nº 0011686-16.2017.8.11.0000.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

 Conforme entendimento adotado pela Administração do E. Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, o servidor não preenche o requisito da 

efetividade para obtenção da concessão, consoante trecho da decisão 

proferida nos autos de Pedido de Conversão em espécie de 

licença-prêmio nº 191/2014 (CIA – 0155048-81.2014.811.0000), abaixo 

transcrita:

“(...) O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo, que ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo.

Ao contrário, a estabilidade condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e a princípio trata da superação de 

determinadas condições que, cumpridas, assegura ao servidor o direito de 

permanência no cargo.

Sobre o tema, vale invocar as lições de Hely Lopes Meirelles, verbis:

“Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público 

outorgada ao servidor que, nomeado para o cargo de provimento efetivo, 

em virtude de concurso público, tenha transposto o estágio probatório de 

três anos, após ser submetido a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade (CF, art. 41).

[...]

A efetividade, embora se refira ao servidor é apenas um atributo do cargo, 

concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser declarada 

no decreto de nomeação e no título respectivo (...).

Não há confundir efetividade com estabilidade, porque aquela é uma 

característica da nomeação e esta é um atributo pessoal do ocupante do 

cargo, adquirido após a satisfação de certas condições de seu exercício 

(...)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed. Malheiros Editores, 

páginas 422/423).

Embora se admita no ordenamento jurídico que os servidores que 

ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem 

observância da regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo a 

situação tratada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, é fato que a carta constitucional condicionou a efetividade à 

submissão a concurso público.

Assim, é correto concluir que os servidores declarados estáveis adquirem 

o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e 

vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, 

repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.

 Esse é o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 

19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 

11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.

É necessário que o servidor público possua além da estabilidade, 

efetividade no cargo para ter direito às vantagens à ele inerentes.

O supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não 

efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou 

aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes” (STF, Ag. Reg. 

No RE n. 400.343-1/CE, Rel. Min. Eros Grau, j. 17-7-2008)(sem destaque 

no original).

 No caso, a servidora ingressou no Poder Judiciário mediante contratação 

precária, sendo, posteriormente, declarada estável, em razão da 

excepcionalidade do art. 19 da ADCT, de modo que não detém a condição 

de efetivo. Assim, ao lhe ser concedido o benefício, desconsiderou-se tal 

fato, inquinando a validade do ato, o que de plano, autoriza sua revisão, 

em prestígio ao princípio da autotutela administrativa.

Nesse sentido é a lição de Odete Medauar:

“[...] Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e 

pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 

verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si 

própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá 

revogá-los” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, página. 130).

 E não destoa o entendimento sedimentado pela Súmula n. 473 do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial".(...)”

 Assim, ante a falta de requisito legal, INDEFIRO A CONCESSÃO da 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 1º.11.2012 a 1º.11.2017 ao 

servidor GUILHERME GARCIA NETO e deixo de analisar o pedido referente 

aos quinquênios 1º.11.2002 a 1º.11.2007 e de 1º.11.2007 a 1º.11.2012, 

por já terem sido apreciados, conforme decisão no CIA n.º 

0727617-49.2016.8.11.0001 e CIA nº 0011686-16.2017.8.11.0000 

(recurso).

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA nº 0702217-91.2020.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) VALDINETE MARIA MENDES DE SOUZA, Matrícula 21824, 

Analista Judiciário, lotado(a) no(a) Quarto Juizado Especial Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2015/2020.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital, por meio da 

Informação n° 004/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidora é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio , formulados 

por servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da 

Magistratura.

 O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) 

VALDINETE MARIA MENDES DE SOUZA, a fim de conceder a 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 18.1.2015 a 18.1.2020, 

condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observada 

a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias. Após, arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA nº 0000408-13.2020.8.11.0000

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 
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servidor(a) SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA, Matrícula 8186, Oficial 

de Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital, por meio da 

Informação n° 005/2019/GRHFC, comunicou que o(a) servidora é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT N. 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado conhecer e julgar os processos que 

versam sobre requerimentos referentes à licença-prêmio , formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

 O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) SONIA 

CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 15.10.2014 a 15.10.2019, condicionando o 

gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste 

e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA Nº:

0703857-32.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

Fábio Luis de Mello Oliveira – OAB/MT 6.848-B

Vistos etc.

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

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

credenciamentodo estagiário William Batista Prado (OAB/MT 23612/E) nos 

moldes do pedido.

 Às providências.

Após arquive-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA nº 0750268-70.2019.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) THAIS COLUCCI BATISTA, Matrícula 21761, Técnico Judiciário, 

lotado(a) no(a) Juizado Volante Ambiental - JUVAM - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital, por meio da 

Informação n° 006/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidora é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) THAIS 

COLUCCI BATISTA, a fim de conceder a licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 9.12.2014 a 9.12.2019, condicionando o gozo à prévia 

solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

CIA nº 0703137-65.2020.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) MARIA EDILEUDA SILVA SOUSA CAMPOS, Matrícula 5867, 

Auxiliar Judiciário, lotado(a) no(a) Central de Distribuição - Comarca da 

Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2015/2020.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital, por meio da 

Informação n° 007/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca, n o 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versa m sobre requerimentos referentes à licença-prêmio , formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

 O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 6 de 779



de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) MARIA 

EDILEUDA SILVA SOUSA CAMPOS, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 23.1.2015 a 23.1.2020, condicionando o gozo 

à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 49/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0703960-39.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO, 

matrícula nº. 37065, Técnico Judiciário, para exercer em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, no Gabinete do MM. Juiz 

do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir da 

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 50/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0703992-44.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) LUANA GONCALVES DE MELO, 

matrícula nº. 39184, nomeado (a) pela Portaria n.º 17/2020-GRHFC, de 

09/01/2020, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II - PDA-CNE-VIII, no Gabinete do Juiz - 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá 

- SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) LUANA GONCALVES DE MELO, 

matrícula nº. 39184, portador(a) do RG nº. 24949604 SSP/MT e CPF nº. 

062.424.331-17, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE-VIII, no Gabinete do Juiz de Direito do 2º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá em substituição legal - Dr. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira, com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 51/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0704018-42.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS PLAZEZWSKI, 

matrícula nº. 20458, portador(a) do RG nº. 422163089 SSP/MT e CPF nº. 

317.808.928-45, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico - PDA-CNE-II, no Gabinete do Juiz de Direito do 8º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 52/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0704031-41.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) BRUNA LORENA PEREIRA AFONSO, matrícula 

nº. 28357, nomeado (a) pela Portaria n.º 14/2020-GRHFC, de 09/01/2020, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II - 

PDA-CNE-VIII, no Gabinete do Juiz de Direito - 2º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 53/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0704037-48.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA, matrícula 

nº. 30081, nomeado (a) pela Portaria n.º 11/2020-GRHFC, de 09/01/2020, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I - 

PDA-CNE-VII, no Gabinete do Juiz - 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá - 

SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 54/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0704068-68.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 15/2009-GRHFC, de 19/01/2009, que designou 

o(a) servidor(a) EZEQUIAS DE ARRUDA COIMBRA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula n.º 8559, para exercer a função de confiança de Gestor 

Administrativo 3, no(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.
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Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 55/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0704078-15.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, matrícula 

nº. 8718, Auxiliar Judiciário, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Administrativo 3, na Central de Administração da Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 56/2020-GRHFC O Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o 

que consta do expediente CIA nº. 0704102-43.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) NANDARA DE SOUSA MORATO, portador(a) do 

RG nº. 2257519-7 SSP/MT e CPF nº. 049.382.881-84, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor da Gabinete II - PDA-CNE-VIII, no Gabinete 

do Juiz do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 57/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0724108-08.2019.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) LETICIA SILVA SOUZA PINHO, matrícula nº. 

37413, nomeado (a) pela Portaria n.º 295/2019-GRHFC, de 05/07/2019, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico - 

PDA-CNE-II, no Gabinete do Juiz de Direito - 8º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010200 Nr: 27647-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATINHA MARIA DOS REIS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, ELLEN ADRIANE S. CLEMENTINO - 

OAB:8.951/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:666.7, TARCILA 

GRACIANI DE SOUZA - OAB:12.005, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073620 Nr: 56911-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, 

CHRISTIANE TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16.263, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:20683, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668, 

TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046652 Nr: 44702-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS DE ARRUDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073618 Nr: 56909-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, 

CHRISTIANE TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, Ubaldo Juveniz 

Jr. - OAB:160.493- OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

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

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

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

e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130672 Nr: 23266-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA LAURA DE FIGUEIREDO MONGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O, ANDRE VENERO DA SILVA - OAB:18023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 684,25 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), nos termos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 270,85 (duzentos e setenta reais e 

oitenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085750 Nr: 4158-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092833 Nr: 7424-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA GOMES HOLAK

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

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HAUEISEN DA MATA - 

OAB:26.419-A, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:26.772, MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - OAB:OAB/MT 
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26.992-A, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:26.772, LUIZ HENRIQUE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105105 Nr: 12580-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA ROSA DE MORAIS BARBOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 560,67 

(quinhentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 147,27 (cento e quarenta e sete reais e vinte e sete 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900136 Nr: 29928-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO JUSTINO ALVES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956793 Nr: 3466-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES HORTS DRISNER

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003372 Nr: 24881-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BAYER ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 
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r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992888 Nr: 19844-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, 

WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872312 Nr: 11278-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM DE SOUZA NOGUEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,64 

(quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 149,24 (cento e quarenta e nove 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724796 Nr: 20476-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 852,92 

(oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), nos 

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

R$ 426,46 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 426,46 (quatrocentos e vinte e 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737398 Nr: 33898-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA ZAQUEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ - OAB:PROC.MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais 

e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 
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caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, 

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705195 Nr: 39826-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,84 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a que 

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

separada, sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 146,44 (cento e 

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

TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 

(trinta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88760 Nr: 6176-60.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARY LUCE BALBINO ARAUJO RACHID 

JAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO COELHO - OAB:91093/RJ

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 182,01 (cento e 

oitenta e dois reais e um centavo), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 164,,23 

(cento e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), para 

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

correspondente a R$ 17,78 (dezessete reais e setenta e oito centavos) 

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

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88763 Nr: 6928-32.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELA PIRES MIRANDA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT, LELIO TEIXEIRA COELHO - OAB:2070-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 134,50 (cento e 

trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a que foi condenado nos 

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

R$ 124,59 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 

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

correspondente a R$ 9,91 (nove reais e noventa e um centavos) que 

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

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819342 Nr: 25615-32.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI OLIVEIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 
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a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830304 Nr: 36018-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER CASSIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO - OAB:7065/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12.721

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050579 Nr: 46692-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTSC, ERIKA MARIA DA SILVA

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

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

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

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 592,81 

(quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), nos termos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 179,41 (cento e setenta e nove reais 

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967876 Nr: 8211-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILLA IRIA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO- 

TELEVISÃO A GAZETA LTDA- RECORD, GAZETA DIGITAL E GRÁFICA 

MILENIUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

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

OAB:3.213/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 2.008,32 (dois 

mil, oito reais e trinta e dois centavos), nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.004,16 (um mil, quatro 

reais e dezesseis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.004,16 (um mil, quatro reais e dezesseis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175961 Nr: 23758-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE AZEVEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:9652, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.332,52 (um mil, 

trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 633,90 

(seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 666,26 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e 

seis centavos), para fins da guia de taxa. Ao Cartório não oficializado, o 

valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que, para emissão de guia de custas 

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 
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Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112384 Nr: 15675-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFGDS, CLAUDINÉIA CRISTIANE ARAÚJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

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

OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098734 Nr: 10072-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIARA GETTERT BUSETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, Ray Carvalho Dias - OAB:24376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090315 Nr: 6253-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS SENE

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094153 Nr: 8004-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAINE MARTINS DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007020 Nr: 26353-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911899 Nr: 38121-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973305 Nr: 10859-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA CAROLINE FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - OAB:56.543

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 575,41 

(quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 162,01 (cento e sessenta e dois reais 

e um centavo), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957374 Nr: 3748-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA SOARES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

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

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA FERNANDES 

CAMPOS - OAB:17161/O, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970528 Nr: 9551-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO LOPES RAMOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT
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 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985116 Nr: 16377-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987918 Nr: 17657-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACYARA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000256 Nr: 23582-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MANOEL PARABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779924 Nr: 33423-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 706,55 

(setecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos da r. 

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

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

guia de custas e R$ 293,15 (duzentos e noventa e três reais e quinze 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 
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único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780582 Nr: 34138-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90604/SP, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - 

OAB:139.387 OAB/MG

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.247,78 (um mil, 

duzentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), nos termos 

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

623,89 (seiscentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 623,89 (seiscentos e vinte e três 

reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805944 Nr: 12417-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10.829

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735782 Nr: 32170-36.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1304438 Nr: 9519-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DOS SANTOS JÚNIOR, MARIA DE 

SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GABRIELLA DIGNANI 

SCHMIDT DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIANA SOUZA BARONI - 

OAB:351.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.060,33 (um mil, 

sessenta reais e trinta e três centavos), a que foi condenada nos termos 

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

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173438 Nr: 41484-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RODRIGUES ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173609 Nr: 41563-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA GOMES DE BRITO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167886 Nr: 39218-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINI MELO ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171383 Nr: 40731-73.2016.811.0041

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143282 Nr: 28801-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERYSON FIGUEIREDO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 
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MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137149 Nr: 26145-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKON LIMA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140207 Nr: 27463-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILLA REGINA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. 

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. 

Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e, após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040553-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1040553-39.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação da parte 

autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do extrato juntado no id. 28372698, tendo em vista 

um depósito não identificado realizado em 27/11/2019. Cuiabá, 29 de 

janeiro de 2020 (assinado digitalmente) TATIANE BEZERRA BONA Analista 

Judiciário/Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEI BORGES ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA SILVA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005250-95.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): WARLEI BORGES ROQUE RÉU: VANUSA SILVA DE ALMEIDA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens, proposta por Warlei Borges Roque, em face 

de Vanusa Silva de Almeida, devidamente qualificados. Consta da inicial 

que, as partes conviveram, durante dezesseis anos, do ano de 2000 a 

2016, adquiriram um terreno, no bairro Araés, onde construíram uma casa 

e um salão de beleza e, após nove anos de convivência, adquiriram um 

terreno, na região do Coxipó, onde construíram quatorze quitinetes, sendo 

que, posteriormente, construíram mais três quitinetes, no imóvel da 

requerida, sempre com o auxílio financeiro e mão-de-obra do requerente. 

A audiência de tentativa de conciliação restou inexitosa[1]. Citada[2], a 

parte requerida apresentou contestação[3], esclarecendo que o autor 

retirou os seus pertences pessoais de sua residência e, quanto ao mérito, 

sustentou que as partes permaneceram um período de, aproximadamente, 

quatro anos separados, quando o autor recebeu a quantia de R$ 
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30.000.00 (trinta mil reais) e um veículo financiado, o qual era pago pela 

requerida, à título de meação, referente ao período de 2000 a 2006. Ainda, 

afirmou que, no ano de 2009, quando reataram a convivência, as partes 

realizaram um contrato de coabitação[4], no qual estipularam o regime da 

separação total de bens, referente ao período de 2009 a 2016. A 

impugnação à contestação consta do id. 9625580, onde o autor impugna a 

autenticidade do contrato de coabitação, juntando, no id. 9625611, 

documento expedido pelo 3º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. 

Sessão de mediação inexistosa (id. 10336135). O processo foi 

encaminhado ao juízo especializado da Violência Doméstica e Familiar 

contra a mulher, em 11 de dezembro de 2017, nos moldes da decisão de 

id. 11091367. A requerida juntou cópia de perícia grafotécnica, por ela 

solicitada, na qual se concluiu que a modificação da assinatura do 

requerido se deu de forma intencional (id. 20414720). Os autos retornaram 

a esta juízo especializado, por força da decisão de id. 20414724. Na 

sequência, o autor pugnou pela indisponibilidade de bens, nos moldes 

constantes do id. 22248693. É o que cabia relatar. A união estável 

estabelecida entre as partes é questão incontroversa, notadamente, em 

relação ao período de 2000 a 2006 e 2009 a 2016. Observa-se que, 

segundo a requerida, há um lapso temporal de, aproximadamente, três 

anos, em que teriam rompido a convivência, o qual, na versão 

apresentada pelo autor, é de apenas cinco meses (id. 22248693 – pág. 4). 

A principal questão controversa se refere à partilha dos bens, 

considerando a existência de um contrato de convivência (id. 8084506), 

no qual é dada plena quitação aos direitos patrimoniais do companheiro, 

referente ao primeiro período de convivência, e, elege-se o regime da 

separação total de bens, para reger as relações patrimoniais, referentes 

ao segundo período. O autor alega que o referido contrato é falso, já a 

requerida que a divergência na assinatura se deu de forma intencional, 

juntando prova pericial, realizada de forma unilateral. Quanto ao contrato 

de convivência é certo que o documento existe e o interessado deverá 

comprovar sua falsidade, mediante procedimento específico, nos moldes 

do art. 430 e seguintes do CPC. Noutro lado, defende o autor que a 

requerida esta usufruindo da integralidade do patrimônio em comum, 

inclusive, mediante a percepção de aluguéis, pela locação das quitinetes, 

sendo que tomou conhecimento de que ela estaria tentando alienar os 

imóveis, e já teria realizado a venda do veículo Onix, o que traria efetivos 

prejuízos aos direitos ora perseguidos. Sendo assim, embora exija-se a 

declaração da falsidade do documento, não há como desconsiderar os 

documentos apresentados pelo autor, especialmente a declaração firmada 

pelo 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais, da qual consta 

que a assinatura do escrevente juramentado no contrato de coabitação foi 

falsificada, assim como, são falsos os carimbos e selos, o que impõe 

medidas que assegurem o patrimônio, até que a verdade seja elucidada. 

Há que se considerar, ainda, que a integralidade do patrimônio a que, em 

tese, faz jus o autor não resta definido, razão pela qual, os valores 

deverão permanecer depositados em conta judicial, até ulterior 

deliberação. Por fim, considerando que as partes são legítimas, bem como, 

legítimos os seus interesses e, que a ação vem se desenvolvendo em 

marcha regular, não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, 

até o momento, dou o feito por saneado. Fixo os pontos controvertidos 

como sendo: 1. A união estável estabelecida entre as partes, entre o ano 

de 2006 a 2009. Lembrando que, é incontroversa entre os anos de 2000 a 

2006 e 2009 a 2016; 2. O direito à partilha dos seguintes bens: 2.1. Imóvel 

residencial, localizado na Rua Tenente Eulálio Guerra, nº 451, Bairro 

Araés, CEP 78005-510, avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil 

reais); 2.2. Imóvel residencial, contendo 14 (quatorze) apartamentos 

(Quitinete), localizada na Av. C, nº 137, Bairro Getúlio Vargas, Cuiabá-MT; 

2.3. Imóvel residencial, contendo 03 (três) apartamentos (Quitinetes), 

localizada na Rua 07, nº 14, Quadra 16, Bairro Residencial Ipajes, 

Cuiabá-MT. 2.4. Um automóvel da marca Chevrolet, modelo Onix, placa 

QBQ1131; 2.5. Saldo em conta bancária, nº. 38670-7, Coop 8066-7, Banco 

Sicredi, de, aproximadamente, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 13 

de fevereiro de 2020 às 15h20min, e DEFIRO os pedidos de produção de 

prova oral, notadamente depoimento pessoal das partes e oitiva de 

testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado em 10 (dez) dias, bem 

como prova pericial para comprovação da falsidade documental. 

Outrossim, com vista a acautelar o direito que ora se busca, com 

fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, frente à 

probabilidade de risco ao resultado útil do processo, determino: 1º. A 

indisponibilidade dos imóveis elencados no id. 4936883 – pág. 4; 2º. O 

bloqueio de metade dos valores depositados na conta corrente nº. 

38670-7, coop. 8066-7, do Banco Sicredi, com limite de R$ 17.500,00 

(dezessete mil e quinhentos); 3º. O depósito judicial de metade dos 

valores auferidos com os aluguéis das quitinetes. Intime-se a parte 

requerida, para que cumpra o determinado, comprovando-se o depósito 

judicial mensalmente. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 

de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Id. 7388558 [2] Id. 7296580 [3] Id. 8084497 [4] Id. 

8084506

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029649-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1029649-57.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para dar cumprimento integral à decisão de id. 

18355811, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de 

remoção, nos termos da decisão ID 23693984. CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1030872-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MAXIMA DOS ANJOS (REQUERENTE)

NAZARIO ANTONIO DOS ANJOS NETO (REQUERENTE)

ADEMAR EGIDIO DOS ANJOS (REQUERENTE)

ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER (REQUERENTE)

ROSANA APARECIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO EGIDIO DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar os autores para manifestar o que entender de 

direito.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036574-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA PASQUALINO (INVENTARIANTE)

D. L. P. (REQUERENTE)

JULIANA LIMA PASQUALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO AUGUSTO PASQUALINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036574-35.2019.8.11.0041. INVENTARIANTE: SANDRA LIMA 

PASQUALINO REQUERENTE: JULIANA LIMA PASQUALINO, D. L. P. 
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INVENTARIADO: ROGERIO AUGUSTO PASQUALINO Vistos. Verifica-se 

dos autos que em decisão constante do id. 27519659, fora determinada a 

juntada das certidões negativas de débitos fiscais Municipal e Estadual, a 

comprovação se o veículo Hyundai/Tucson GLBS OAS9290, permanece 

ou não alienado e a juntada da certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 

56/2016), em nome do falecido. Em manifestação acostada ao id. 

27947581, o douto advogado juntou os documentos dos ids. 27947582, 

27947584, 27947587 e 27948143, que são eles: a guia de isenção do 

ITCD, a certidão de inexistência de testamento, a certidão negativa 

conjunta da Receita Federal e Procuradoria-Geral (o que de fato já havia 

sido juntada aos autos no id. 22806166) e o comprovante de que o veículo 

ainda se encontra alienado fiduciariamente junto ao Banco Sicredi Ouro 

Verde MT. Portanto, constata-se que o causídico não atendeu 

integralmente a decisão anterior, deixando de trazer aos autos os 

documentos necessários para a entrega da prestação jurisdicional. 

Saliento ainda que, o documento do id. 27948143 demonstra claramente 

que o veículo objeto da partilha, ainda está alienado. Por isso, é 

necessário observar que, desse bem, o Espólio possui apenas a posse 

direta, visto que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, nos 

termos do art. 1.361 do Código Civil. Outrossim, o documento constante do 

id. 26254728 denota-se que a restituição do imposto de renda do falecido, 

já estaria disponível para saque, indicando inclusive, a agência e a data da 

disponibilidade do saque, que aliás, já decorreu. Por isso, é necessário 

que seja esclarecido se já houve ou não o recebimento, para evitar 

eventuais trabalhos desnecessários. Desta forma, INTIMEM-SE os 

requerentes através do nobre advogado, para que cumpra integralmente a 

decisão do id. 27519659. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1060279-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060279-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIONITA DE OLIVEIRA SERRA SARMAZI REQUERIDO: 

MOACIR NASCIMENTO SARMAZI Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c 

Alimentos e Guarda aforada por Marionita de Oliveira Serra Sarmazi em 

face de Moacir Nascimento Sarmazi. Com relação à partilha de bens, não 

sendo comprovada a propriedade dos bens, a partilha ficará restrita 

apenas ao campo obrigacional. Considerando a relação de parentesco 

entre o infante e o requerido, conforme atesta o documento de identidade, 

defiro os alimentos provisórios ao filho Filipe Serra Sarmazi, que arbitro, 

por ora, em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre 

férias e 13º salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá ser 

depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser 

indicada pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou mediante recibo. 

O trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em 

momento oportuno, após exaurimento da cognição. As partes poderão 

dialogar em busca de um acordo, na audiência de tentativa de conciliação 

que designo para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 16h30min. Se não 

houver acordo, a parte requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Sirva a presente cópia como mandado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034231-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Ante a certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 03 de março de 2020, às 14h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040918-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDARA OLIVEIRA ROCHA MAGALHAES OAB - 043.221.721-56 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. S. (REU)

 

Vistos. Ante a certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 03 de março de 2020, às 15h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018428-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018428-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SIMONE BEZERRA DE LIMA REU: 

CLEBER RODRIGUES NEVES Visto. Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Regulamentação de Visitas em que as partes informaram a composição, 

apresentando os termos do acordo para a homologação judicial, conforme 

pode ser visto na movimentação n. 28041607. É o breve relatório. D E C I D 

O. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes no documento 

acostado sob n. 28041607, para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

passando a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0002834-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. S. R. (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a 

petição de ID n. 25755681

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 243700 Nr: 12197-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECBDM, HLBDM, ALBDM, FBDM, NMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, ANDRÉ LUIS DOMINGOS 

DA SILVA - OAB:4907-B, BENEDITO ALVES FERRAZ - OAB:5.632/MT, 

EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA 
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LIMA - OAB:10.006/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerimento constante de fl. 1442, tendo em vista que após 

prolação da sentença (fls. 1411/1418) consolidou-se o entendimento 

jurisprudencial, a respeito do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil, 

não obstante o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional, de que 

a expedição do alvará autorizando a transferência dos imóveis deixou ser 

condicionada ao prévio recolhimento do ITCD, bem como houve a 

concordância de todos os herdeiros.

Desta forma, expeça-se o respectivo alvará judicial. Depois, intime-se a 

Fazenda Pública, para os fins do dispositivo processual acima 

mencionado.

Indefiro o pedido para realização de buscas junto ao sistema INFOJUD e a 

expedição de ofício, visando a localização do endereço do herdeiro 

Frederico Bandeira de Mello, uma vez que se trata de providência das 

partes trazer essas informações nos autos.

Outrossim, defiro a exclusão do imóvel matriculado sob o nº 15.097, 

conforme requerido.

Após, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029109-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029109-43.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS 

REQUERIDO: ELTON PEREIRA DE SOUZA Vistos. Em consonância com o 

parecer constante do id. 26262171,cujos fundamentos adoto como razão 

de decidir, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo, e determino a 

remessa dos autos para a comarca de Aparecida do Taboado/MS, para 

uma das Varas de Família existente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033475-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. C. S. (REQUERENTE)

G. R. C. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILDES DO AMARAL COSTA OAB - 690.327.501-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1033475-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: J. D. A. C. S., G. R. C. E. S. 

REPRESENTANTE: EVANILDES DO AMARAL COSTA Vistos. Joãokarlos do 

Amaral Costa Silva e Geovane Rafaél Costa e Silva, representados por 

Evanildes do Amaral Costa, formularam o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores deixados a título 

de FGTS e PIS, pelo falecido senhor Odair Jose da Silva, genitor dos 

requerentes. Inicialmente (id 16361743) foi determinada a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal, em busca de informações sobre a 

existência de saldo de FGTS de titularidade do falecido. Na movimentação 

18634525 foi confirmada a existência de valores de FGTS. O Ministério 

Público lançou parecer na movimentação 26428264. Em seguida, os 

requerentes pugnaram pela liberação dos valores de FGTS e pela busca 

de informações acerca de crédito correspondente ao PIS/PASEP. É o 

breve relatório. D E C I D O. Os documentos aportados comprovam que os 

autores têm legitimidade para formular os pedidos, visto que são os 

herdeiros legais do falecido, senhor Odair Jose da Silva, que 

comprovadamente, deixou crédito decorrente de FGTS, conforme 

demonstra o documento de id 18634525. No que se refere ao saldo de 

PIS/PASEP, que os interessados afirmam existir, ainda que nessa 

oportunidade não tenha nos autos o extrato confirmando a alegação dos 

autores, nada obsta que este juízo defira a expedição de alvará para fins 

de levantamento de tal crédito, caso a instituição financeira acuse a 

existência em nome do falecido. Portanto, estando satisfeitas as 

exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na inicial e autorizo 

o saque dos valores de FGTS informados pela Caixa Econômica Federal, 

em favor dos interessados. Ainda, defiro a expedição de alvará visando 

que os interessados possam efetuar o levantamento e saque de saldo de 

PIS/PASEP, eventualmente existente, de titularidade do de cujus. 

Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se os alvarás e arquive-se. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO 

SUMÁRIO

Processo Número: 0015535-92.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PASINATO AMORIM DE FREITAS OAB - 567.853.051-87 

(REPRESENTANTE)

SERGIO MAURILIO PASINATO AMORIM OAB - 453.329.401-49 

(REPRESENTANTE)

SAGRAMOR MARIA LANA PASINATO OAB - MT3595-O (ADVOGADO(A))

NELSI PASINATO AMORIM OAB - 207.794.451-04 (REPRESENTANTE)

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. (INVENTARIADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015535-92.2002.8.11.0041 – Classe: 

ARROLAMENTO SUMÁRIO (31) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035025-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1035025-87.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ANDREIA CHAGAS VACCARO Endereço: RUA 

CENTO E VINTE E NOVE, 14, QUADRA 35, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-036 REQUERIDO: Nome: ASCANIO JOSE DE REZENDE Endereço: 
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CHACARA SANTA LUZIA, SN, CHACARA SANTA LUZIA, DISTRITO 

SANTA ELVIRA, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para manifestar sobre o laudo de DNA no prazo de 

10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014099-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER RIBEIRO OAB - MT17993/O (ADVOGADO(A))

ALYNNSON CORREA FERNANDES OAB - MT0019481A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA LEITE (REU)

Outros Interessados:

GRINAURA BATISTA LEITE DE MELO (HERDEIRO)

MARCIO SILVA LEITE (HERDEIRO)

ELISANGELA SILVA LEITE (HERDEIRO)

LINDINALVA BATISTA DOS SANTOS (HERDEIRO)

MARIA APARECIDA SILVA LEITE (HERDEIRO)

ANGELA MARIA DA SILVA OAB - BA49577 (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA SILVA LEITE (HERDEIRO)

MANOEL BATISTA LEITE (HERDEIRO)

MARIA FRANCISCA LEITE PIEDADE (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1014099-22.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CLEUZA DA SILVA SAMPAIO Endereço: RUA 

PIRINEUS, n11, PLANALTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-783 REQUERIDO: 

Nome: ANTONIO BATISTA LEITE Endereço: RUA PIRINEUS, PLANALTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-783 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

expedição e envio das Cartas Precatórias conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054296-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACY ROBERT VALADARES DE MORAES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1054296-82.2019.8.11.0041 Ação: 

Exoneração da obrigação alimentar (com pedido de antecipação de tutela). 

Vistos, etc... Primeiramente, acolho a emenda a inicial de Id n. 28036289. 

No mais, observa-se dos autos que indeferido os benefícios da justiça 

gratuita postulado pelo Requerente, Id n. 26675777, o Requerente 

requereu a juntada do comprovante pagamento das custas e taxas 

judiciárias, Id n. 28036289/ 28036266/ 28036290. Diante disso, passo a 

análise do pedido constante na inicial. Trata-se de Ação de Exoneração da 

obrigação alimentar (com pedido de antecipação de tutela), proposta por 

Mario Soares de Moraes Junior, em desfavor de Acy Robert Valadares de 

Moraes, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que nos autos de código n. 110206 que tramitou perante o Juízo da 1ª 

Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca de Cuiabá/MT, 

foi determinado ao Requerente que este deveria pagar a título de alimentos 

o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre seu salário. Afirma que 

o Requerido atingiu a maioridade, não frequenta curso de ensino superior 

e não possui qualquer deficiência física que o impossibilite de exercer 

qualquer atividade laborativa. Informa o Requerente que está passando 

por sérias dificuldades financeiras, uma vez que está devendo sua 

faculdade, seu condomínio as parcelas da casa onde mora, não 

conseguindo cumprir com suas obrigações. Salienta o Requerente que 

também é genitor de outros dois menores, aos quais também presta 

alimentos. Diante disso, pede a concessão de medida liminar para fins de 

que seja deferido o pedido de exoneração da obrigação de prestar 

alimentos. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o relatório. Decido. Em que pese às alegações do 

Requerente e os documentos apresentados, entendo prudente, antes de 

desobriga-lo de imediato da prestação alimentícia, obter maiores elementos 

de convicção acerca do binômio alimentar, até porque, é necessário, em 

casos como o presente, se cercar de outros elementos que demonstrem 

que o Requerido não necessita mais do auxílio paterno, sendo necessário, 

dessa forma, a dilação probatória para obtenção de maiores informações. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. TUTELA ANTECIPADA. 

DESCABIMENTO. MOSTRA-SE TEMERÁRIA DECISÃO LIMINAR SOBRE A 

EXONERAÇÃO E/OU REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR, 

DESCONHECENDO OS EFEITOS QUE A ALTERAÇÃO PRECIPITADA DOS 

ALIMENTOS PODERIA CAUSAR NA SUBSISTÊNCIA DOS ALIMENTADOS. 

NECESSÁRIO AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70080814270, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 18-04-2019) 

Outrossim, levando ainda em consideração que o Superior Tribunal de 

Justiça aprovou em 18 de agosto de 2008 a Súmula n. 358, que assegura 

aos filhos que atingem a maioridade o direito de se manifestar sobre a 

possibilidade de prover ou não o próprio sustento, portanto, de acordo 

com a referida súmula a exoneração da pensão alimentícia não se opera 

automaticamente quando os filhos atingem 18 anos de idade. A redação 

da Súmula (358) é a seguinte: “O cancelamento de pensão alimentícia de 

filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante 

contraditório, ainda que nos próprios autos.” (negritei e grifei). Pelo 

exposto, e pelo mais que dos autos consta, indefiro o pedido liminar. 

Considerando que a ação revisional ou de exoneração de alimentos deve 

seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 

5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 24/03/2020 às 16:30 horas. Cite-se o Requerido do 

inteiro teor da ação e intimem-se as partes, o Requerente, através de seus 

d. patronos, para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito 

e do Requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e 

prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de 

citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 
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citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002901-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1002901-17.2020.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável post mortem Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Da análise dos autos, constata-se da 

certidão de óbito, Id n. 28383730, que o falecido “deixou 02 filhos”. Em 

assim sendo urge observar que é entendimento já consolidado na 

jurisprudência que todos os herdeiros devem figurar no polo passivo da 

ação que busca o reconhecimento de união estável post morte, já que a 

procedência do pedido poderá ter repercussão no quinhão hereditário de 

cada um. A propósito do tema, leciona Álvaro Villaça Azevedo (in Estatuto 

da Família de Fato. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2001, p. 

449-450): “(...) são interessados todos os herdeiros, em litisconsórcio 

necessário, pois cada qual deve defender seus próprios interesses, para 

que a decisão possa ser plenamente eficaz. Não me parece que o espólio 

tenha legitimidade passiva nessas ações de reconhecimento e de 

dissolução de união estável, já que o inventariante pode ter entendimento 

defensivo diverso”. E, ainda: “Em se tratando de ação que visa a 

declaração de união estável, sendo já falecido o convivente, integram o 

pólo passivo da relação processual, em litisconsórcio necessário unitário, 

todos os herdeiros do "de cujus", inclusive filho cuja sentença de 

reconhecimento de paternidade transitou em julgado antes da citação dos 

herdeiros na demanda declaratória de união estável. À UNANIMIDADE, 

PROVERAM.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70006956841, SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: LUIZ FELIPE 

BRASIL SANTOS, JULGADO EM 22/10/2003) Dito isso, determino a 

intimação da Requerente, através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, retificar o polo passivo e proceder a emenda a inicial, 

incluindo os herdeiros do falecido, no respectivo polo, com sua 

qualificação, sob pena de indeferimento. Deverá, ainda, caso queira ser 

dispensada da realização da audiência de conciliação, apresentar nos 

autos termo de anuência dos herdeiros do falecido, com firma 

reconhecida. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045864-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR VENTURA DA SILVA (REU)

ODAIR VENTURA DA SILVA (REU)

MARIA DE LOURDES ARAUJO (ESPÓLIO)

JOSELIA MARIA DA SILVA (REU)

GILMAR ANTONIO DE ARAUJO (REU)

GILBERTO ANTONIO ARAUJO (REU)

NEILY BENEDITA DA SILVA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1045864-74.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem Vistos, etc... Considerando 

a pesquisa de endereço realizada no Id n. 28192712, cumpra-se o 

determinado no Id n. 26186647, dando-se vista dos autos a advogada do 

Requerente, podendo requerer o que mais entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Em seguida, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048607-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO FANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOUZA DE AMORIM OAB - MT10207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1048607-57.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Diante da inércia do advogado, Id n. 

27363377, intime-se pessoalmente o Requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, instruir os autos com termo de anuência com firma 

reconhecida ou procuração de todos os herdeiros da falecida, bem como 

cópia de seus documentos pessoais, para fins de se evitar futuras 

alegações e/ou nulidades, sob pena de extinção e arquivamento. Não 

sendo o Requerente encontrado para intimação pessoal, intime-o por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

instruir os autos com termo de anuência com firma reconhecida ou 

procuração de todos os herdeiros da falecida, bem como cópia de seus 

documentos pessoais, para fins de se evitar futuras alegações e/ou 

nulidades, sob pena de extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de 

citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035507-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARA ALARCAO SIVIDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GONCHOROSKI BRIATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1035507-35.2019.8.11.0041 Ação: 

Homologação de Acordo extrajudicial de alimentos, guarda e visitas. 

Vistos, etc... Intimem-se novamente os Requerentes, através de seu d. 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem a emenda a inicial, 

nos termos dos artigos 292, III e 319, V, ambos do CPC (soma de 12 

(doze) prestações mensais da pensão alimentícia acordada (art. 292, III, 

do CPC), atribuindo o valor correto a causa. Após, considerando existir 

interesse de menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, 

ouça o Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029486-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENDERSON GABRIEL GONÇALVES DOS REIS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1029486-14.2017.8.11.0041 Ação: 
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Negatória de paternidade c/c Anulação de paternidade cumulada em 

danos materiais e danos morais Vistos, etc... Diante da inércia do 

advogado, Id n. 24592914/28006376, intime-se pessoalmente o 

Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado do Requerido, para fins de prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção e arquivamento. Não sendo o Requerente encontrado para 

intimação pessoal, intime-o por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do Requerido, 

para fins de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003500-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA HELENA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003500-53.2020.8.11.0041 Ação: 

Substituição de Curador Vistos, etc... Observa-se dos autos que foi 

decretada a interdição da Interditada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca, Id n. 28539002, no processo de n. 

9.982/99. Dessa forma, julgada a ação de interdição pelo Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, eventuais questões posteriores ao 

trânsito em julgado, como prestação de contas, pedidos de alvará ou 

substituição/remoção de curador deverão serem analisadas por ele, que 

decidiu acerca da interdição, visando assim, atender aos interesses do 

incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer regra de competência. 

Aliás, neste sentido: “(...) Uma vez declarada a interdição, e nomeado 

curador, a substituição deve ser examinada pelo mesmo juízo, ainda que 

transitada em julgado a sentença e arquivado o processo”. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70070798210, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016) Dessa forma, declaro a 

incompetência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e julgar a presente ação e 

declino a competência em favor do Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora 

as anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003805-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003805-37.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de pagamento das custas ao 

final, Id 28613783-Pág. 2, sem prejuízo de revogação, em observância do 

Código de Processo Civil e da jurisprudência. Outrossim, considerando o 

que consta dos autos até o momento, a priori, o inventário pode ser 

processado pelo rito de arrolamento comum, art. 664 do CPC, mediante as 

retificações necessárias, ressalvada necessidade de conversão para 

arrolamento sumário ou continuidade como inventário ordinário, se 

evidenciada a impossibilidade de arrolamento, requisitos legais neste 

sentido. Nomeio inventariante a Requerente ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA DANTAS, e, embora dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser 

lavrado termo de compromisso, mediante comparecimento na Secretaria 

desta Vara, aos fins de direito, em cinco dias. Ressalto, ainda, 

permanecendo o rito de arrolamento, questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões 

negativas), não obstariam a conclusão deste processo, com a prolação de 

sentença, uma vez que, de acordo com o artigo 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Necessário, entretanto, que a inventariante comprove, nestes autos, a 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Marcos 

Dantas Teixeira, Provimento 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, juntada de 

procuração, Id 28613783-Pág. 2, e, apresentar, ratificar ou retificar plano 

de partilha, com a indicação ou confirmação dos bens/patrimônio, 

valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, 

atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que aplicável. 

Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o plano de 

partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada dos documentos 

necessários, cite(m)-se, o(s) demais interessado(s), herdeiro(s) que não 

estiver(em) representado(s) pelo(a) mesmo(a) advogado(a) da 

inventariante, e, por edital eventuais interessados-ausentes, se for o 

caso, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, se houver 

interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, art. 178, II e 698 do 

CPC. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011651-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA LEDA MARTINS DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1011651-42.2019.8.11.0041. Ação: 

Interdição (com pedido de curatela provisória) Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição (com pedido de curatela provisória) movida por Leda 

da Silveira Ramalho Santos em face de Glória Leda Martins da Silveira, 

ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha 

da Requerida, a qual é portadora de quadro clínico compatível com 

Alzheimer (CID.10:G 30.0) e demência vascular (CID.10:F01). Informa que 

a Requerida é dependente para todos os atos de sua vida, uma vez que a 

doença que a acomete a incapacita de fazer as tarefas corriqueiras, tais 

como: se locomover, fazer a própria higiene, ou de relacionar-se com 

terceiros. Afirma que a Requerida não é proprietária de qualquer bem e 

atualmente percebe da Previdência Social o benefício de aposentadoria. 

Pede, ao final, seja julgada procedente a ação. Instruiu o pedido com 

documentos. Por decisão, Id n. 18947158, foi antecipado os efeitos da 

tutela pretendida, nomeando a Requerente curadora provisória da 

Requerida e, ainda, determinando outras providências. Relatório de estudo 

social acostado sob o Id n. 20139693. Laudo técnico psiquiátrico acostado 

sob o Id n. 22077365. Certidão informando que não houve impugnação 

pela Requerida, Id n. 22160422. O d. Curador especial nomeado 

apresentou contestação por negativa geral, Id n. 22948140. Certidão 

informando que não houve manifestação pela Requerente, Id n. 25394033. 
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O Ministério Público manifestou-se nos autos informando que não opõe 

óbice ao pleito contido na inicial, Id n. 28278705. Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, necessário observar que de acordo com art. 747 

do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, 

que bem demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 18823124. Desta 

feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. 

Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22077365, o qual traz que “(...) Segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 25/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 F00 (Demência 

na Doença de Alzheimer) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxilio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida para se alimentar quanto para cuidados de higiene 

pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que em 

pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo exame 

médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se auto 

conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo social e 

perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a interditada não 

tem o necessário discernimento completo para os atos da vida civil, deve 

ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Glória 

Leda Martins da Silveira até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Leda da Silveira Ramalho 

Santos, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1041199-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1041199-49.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Dalva Maria das Graças Vidal de Figueiredo, 

devidamente qualificada na inicial, objetivando a pesquisa e posterior 

levantamento dos valores eventualmente encontrados perante as 

instituições bancárias de titularidade de sua filha Naiene Aparecida Vidal 

de Figueiredo. Instruiu a inicial com os documentos de Id n. 16740965 ao 

16740985. Realizada a pesquisa BACENJUD, fora encontrado em nome da 

falecida a quantia correspondente a R$ 3.719,28 (três mil setecentos e 

dezenove reais e vinte e oito centavos) perante o Banco do Bradesco, Id 

n. 17477025. Oficiada a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil 

informaram a inexistência de valores de titularidade da de cujus, Id n. 

19431645 e 19536292. Após ser oficiado o Banco do Bradesco 

apresentou os extratos bancários dos valores que se encontram à 

disposição, Id n. 20313246. Ao manifestar no Id n. 27070006, a 

Requerente postulou pelo levantamento dos valores encontrados. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e decido. Antes de 

tudo, oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e 

não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, 

para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento, sendo 

um procedimento de jurisdição voluntária, que não comporta litígio, tanto é 

que, não se submete aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

portanto, eventuais irresignações em relação ao valor a ser levantado 

deve ser postulado em via ordinária própria. Outrossim, o pedido pode ser 

deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da análise dos 

autos, constata-se que a Requerente/mãe é a única herdeira de sua filha, 

possuindo, portanto, legitimidade para o levantamento dos valores 

deixados. Além do mais, restou comprovado nos autos os valores de 

titularidade da falecida perante o Banco do Bradesco. Pelo exposto, e 

considerando tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido de 

expedição de alvará judicial, autorizando a Requerente Dalva Maria das 

Graças Vidal de Figueiredo, a proceder ao levantamento/saque dos 

valores que se encontram junto ao Banco do Bradesco, com os 

acréscimos que houver em nome de sua filha falecida Naiene Aparecida 

Vidal de Figueiredo. Sem custas nos termos da Lei. Expeça-se 
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imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia, ou prejuízo ao 

imediato cumprimento desta decisão. Sem custas nos termos da lei. Após, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1047060-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SILVA GEBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1047060-79.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Marcia Regina Silva Gebara, qualificada nos autos, sob o 

argumento em síntese, de que é viúva do falecido João Alexandre Gebara 

e, por essa razão, deseja a pesquisa e o levantamento de valores 

porventura existentes em nome do falecido, Id n. 25152197. Realizada a 

pesquisa via BaceNjud, foram encontrados em nome do falecido a quantia 

de R$ 13.322,54 (treze mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos), perante o Banco do Brasil, Id n. 25785267. Diante dos 

valores acima encontrados fora determinado que a Requerente retificasse 

o valor da causa. Na referida decisão, houve o indeferimento do benefício 

da gratuidade da justiça, e, ainda, fora determinado que a Requerente 

instruísse os autos com termo de anuência com firma reconhecida ou 

procuração dos herdeiros do falecido com cópia de seus documentos 

pessoais, Id n. 26039666. Petição acostada no Id n. 27566833 pela 

Requerente, retificando o valor da causa com a informação da juntada de 

procuração outorgada pelos seus 02 (dois) filhos também herdeiros do 

falecido aos seus advogados. Na oportunidade, postulou, ainda, pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, 

anexando os documentos de Id n. 27566834 ao 27567041 Vieram-me os 

autos conclusos. Relatos necessários. Decido. Antes de tudo, retifique-se 

a Secretaria Judicial o valor da causa para R$ R$ 13.322,54 (treze mil 

trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Em relação 

à pretensão de Id n. 27566833 (reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça), mantenho a decisão não recorrida pelos seus 

próprios fundamentos. Ademais, na oportunidade, esclareço que, 

apurados os valores a serem levantados/sacados, levou-se em 

consideração exclusivamente o benefício econômico que será auferido 

pela viúva/herdeira do falecido, além de ser as custas/taxas judiciais o 

minimo legal, razão pela qual, não há que se falar em concessão da 

benesse legal. Aliás, para que não restem dúvidas, vejamos o 

entendimento nesse particular: “(...) Tendo em vista o benefício econômico 

que a agravante receberá, não é de ser deferida a benesse legal. (...)”. 

(Agravo de Instrumento, Nº 70070759105, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 06-09-2016) 

No mais, oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e 

não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, 

para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. 

Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante simples alvará judicial, 

uma vez que da análise dos autos, constata-se que a Requerente possui 

legitimidade para postular o levantamento dos valores deixados pelo de 

cujus e, ainda, por contar com procuração dos seus filhos com o falecido 

para o levantamento dos valores em questão. Pelo exposto, e 

considerando tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido de 

expedição de alvará judicial, autorizando a Requerente Marcia Regina Silva 

Gebara, a proceder ao levantamento/saque dos valores que se encontram 

perante o Banco do Brasil, Id n. 25785267, com os acréscimos que houver 

em nome do falecido João Alexandre Gebara Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia, e, nenhum prejuízo ao imediato 

cumprimento da sentença. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para pagamento 

das custas/despesas processuais, a contar do recebimento do alvará. 

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento das custas/despesas 

processuais, encaminhem-se os autos ao Setor competente para 

cobrança/recebimento. Pagas as custas, e, transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001073-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

B. M. L. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar documento expedido, após esse prazo os autos serão remetidos ao 

arquivo. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048107-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA LOPES GUIMARAES NUNES (REQUERENTE)

EDERVAN RIBEIRO LOPES GUIMARAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA OAB - MT4521 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RIBEIRO DA SILVA NUNES (INVENTARIADO)

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício a Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência de valores 

a título de FGTS e PIS/PASEP, bem como seja realizada pesquisa via 

BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, no prazo de 10 

(dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as autoras para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1046942-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar documento expedido, após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1054712-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO ORMOND SIMOES (REQUERENTE)

ROBERTO MARIO ORMOND RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA ORMOND SIMOES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1054712-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JEAN PAULO ORMOND 

SIMOES, ROBERTO MARIO ORMOND RIBEIRO REQUERIDO: JUSSARA 

ORMOND SIMOES Vistos, etc. Os Autores Jean Paulo Ormond Simões e 

Roberto Mario Ormond Ribeiro, informam que inicialmente a interditanda 

Neuza Ormond Ribeiro ficaria com sua filha Jussara Ormond Simoes. 

Todavia, a irmã mais nova (que cuida de maneira informal) não presta o 

auxílio devido à genitora, gastando toda sua aposentadoria com viagens 

nacionais e internacionais. Ao final, em síntese, requerem: i) a avaliação 

da Interditanda; ii) seja nomeado o Senhor Jean Paulo Ormond Simões 

Curador Provisório da interditanda. Analisando os documentos que 

instruem a petição inicial verifico a inexistência de elementos a respeito da 

capacidade mental da Interditanda Neuza Ormond Ribeiro, ou qualquer 

outro documento que tenha o conteúdo mínimo a possibilitar ao 

deferimento do pleito autoral. Nada obstante, ações dessa natureza 

devem tramitar em regime de prioridade (art. 1.048, I, do C.P.C.), a fim de 

salvaguardar os direitos da Idosa (art. 71 da Lei n.º 10.741/2003); e, por 

essa razão, determino a realização de estudo social a ser realizado no 

prazo de 20 (vinte) dias, junto ao endereço da Senhora Jussara Ormond 

Simões. Em seguida, dê – se vista ao Ministério Público. Por fim, conclusos 

para análise do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com urgência. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020. Gilperes 

Fernandes da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004178-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PDF.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004178-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004178-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DORACI MARIA RODRIGUES 

RÉU: JOACY DUARTE Vistos, etc. Em audiência realizada em 17.05.2017 

(ID n.º 7268075) “Diante da existência de duvida quanto à remuneração do 

requerido determino que se oficie ao setor de Recursos Humanos do TRT 

solicitando a cópia dos últimos três holerites do requerido”. Contudo, o 

deliberando anteriormente não foi cumprimento. Desse modo, reitero o 

cumprimento do disposto no ID n.º 7268075, com urgência. Em seguida, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. 

Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de outubro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004178-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004178-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DORACI MARIA RODRIGUES 

RÉU: JOACY DUARTE Vistos, etc. Em audiência realizada em 17.05.2017 

(ID n.º 7268075) “Diante da existência de duvida quanto à remuneração do 

requerido determino que se oficie ao setor de Recursos Humanos do TRT 

solicitando a cópia dos últimos três holerites do requerido”. Contudo, o 

deliberando anteriormente não foi cumprimento. Desse modo, reitero o 

cumprimento do disposto no ID n.º 7268075, com urgência. Em seguida, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. 

Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de outubro de 

2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016764-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

SAULO VINICIUS DE ALENCAR LOPES OAB - MT21884-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS 

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1016764-79.2016.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA RODRIGUES 

MARTINS Endereço: RUA ZILDA CINTRA RODRIGUES, 10, (RES A 

CANELAS), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-350 POLO 

PASSIVO: Nome: ANTONIO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). DECISÃO: 

Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de15 dias. Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e voltem conclusos para extinção do feito (art. 485, III, do 

C.P.C.). Por fim, conclusos ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WELLITOM OSORSKI GOULART, digitei. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.(M)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1039165-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. H. T. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE MARCELY MARCOS TORRES ARAUJO OAB - 018.273.511-79 

(REPRESENTANTE)

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DANILO DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT20956-B 

(ADVOGADO(A))

NIVEA MARIA MIGLIOLI OAB - MT8365/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 (M)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007084-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA SANTANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007084-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA SANTANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 10 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033838-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES CORREA BELEM (REQUERENTE)

RUBENS ANTUNES BELEM FILHO (REQUERENTE)

IVAN CESAR CORREA DO BELEM (REQUERENTE)

JULIO CESAR CORREA BELIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 10 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031493-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002919-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. X. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARDOSO DA SILVA OAB - 034.927.231-01 

(REPRESENTANTE)

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. X. D. C. S. (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002919-38.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28585855. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000345-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RAMOS DE LARA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA SANTANA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000345-13.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 28579998 e seguintes, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de se manifestar 

no prazo legal. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003185-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS OAB - MT18973-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003185-25.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28503515, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2020, às 15:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035716-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. W. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28602334, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002855-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. T. D. S. (REQUERENTE)

C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUZA OAB - 024.884.121-12 

(REPRESENTANTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. E. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002855-28.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28380791, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2020, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017215-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (REQUERENTE)

E. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON SANTOS DE MORAES OAB - MT26384/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o relatório informativo da 

assistente social de ID 28593519, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061334-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. M. (REU)

E. D. D. D. A. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061334-48.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28204043, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 19/03/2020, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001675-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. O. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001675-74.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28462499, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003335-06.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. F. (REU)

F. A. F. (REU)

W. C. F. S. (REU)

N. C. F. (REU)

V. A. F. (REU)

R. C. F. (REU)

J. R. F. (REU)

V. C. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003335-06.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28510940, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2020, às 15:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0034048-25.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. O. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA OMAIS OAB - MT14787-E (ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 25 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0034048-25.2013.8.11.0041 Valor da causa: R$ 3.804,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: MARITSSA 

APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES POLO PASSIVO: MARCOS CESAR 

SOUZA RONDON FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dia CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023034-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI SILVA SANTOS OAB - 011.140.191-78 (REPRESENTANTE)

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023034-51.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28583652 - "VISTOS, ETC. Recebo a petição de ID. 28408156, como 

pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, em decorrência, foi 

procedida, nesta oportunidade com a retificação da autuação no sistema 

PJE, para modificar a classe processual e o assunto dos autos. Intime-se 

o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, nos termos do artigo 511, do NCPC. Após com o decurso do 

alusivo prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1048965-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DE SIQUEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MARIA DE OLIVEIRA COSTA (INVENTARIADO)

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA (INVENTARIADO)

MELISSA DOS SANTOS COSTA (INVENTARIADO)

JOAO RODRIGO GUEDES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1048965-22.2019.8.11.0041 ESPÉCIE: [Administração 

de Herança] INVENTARIANTE: ENIR DE SIQUEIRA INVENTARIADO: JAMIR 

AUGUSTO DA COSTA INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar nos autos, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações apresentadas 

pelo(a) inventariante. RESUMO DA INICIAL: Trata-se do inventário dos 
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bens deixados pelo(a) falecido(a) JAMIR AUGUSTO DA COSTA. 

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Inventário e 

Partilha Consensual por Arrolamento de Bens interposto por Enir de 

Siqueira em razão dos bens deixados por Jamir Augusto da Costa, todos 

qualificados nos autos. Pretende a interessada a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuído à causa o valor de R$ 95.847,15 (noventa e cinco mil, oitocentos 

e quarenta sete reais e quinze centavos), razão pela qual defiro, por ora, 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 

98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. 

Outrossim, nos termos do art. 617, I do CPC/2015, nomeio a companheira 

do de cujus Enir de Siqueira, como inventariante, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Na ocasião da 

apresentação das primeiras declarações, deverá a inventariante juntar 

aos autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

mesmo prazo suso mencionado, deverão ser carreadas ao feito a certidão 

negativa de débitos gerais expedida pela Prefeitura do Município de 

Cuiabá/MT, em nome do extinto, bem assim a matrícula atualizada do imóvel 

inventariado e o plano de partilha. Lado outro, analisando os autos, 

vislumbro que não aportou ao feito o instrumento procuratório da 

interessada Suelen, de maneira que, no alusivo interregno deverá ser 

regularizada a situação, sob pena de ser determinada a sua citação. Em 

relação ao interessado João Rodrigo, verifico a ausência de registro 

paterno em seus documentos pessoais, ID. 25560251 – Págs. 2 e 3, razão 

pela qual, deverá ser providenciada a correlata diligência/ação para 

retificação do registro de seu nascimento. No prazo supra, a inventariante 

deverá esclarecer sobre a pessoa de Rodrigo de Tal, mencionada na 

decisão colacionada no ID. 25560246 – Pág. 2. No que atine ao veículo 

deixado pelo extinto, ressai do documento juntado no ID. 25559783 – Págs. 

1 e 3, que o aludido automotor é alienado fiduciariamente, de forma que, se 

confirmada a situação, pertence à instituição financeira até que sejam 

quitadas todas as parcelas do financiamento, sendo que o de cujus 

tratava-se de mero detentor do bem e, este juízo poderá, todavia, autorizar 

a inventariante a representar o falecido junto à instituição financeira. 

Noutro norte, em relação à alegação de existência de saldos em contas 

bancárias, proceda-se com as pesquisas pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido. Sendo 

infrutífera a tentativa supra, expeça-se ofícios à instituição financeira 

Banco do Brasil, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo acerca de valores deixados pelo extinto, em conta corrente, 

poupança, investimentos ou quaisquer títulos. Consigne, no alusivo ofício 

que, sendo constatada a existência de saldos positivos, deverão ser 

efetuados os depósitos na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores. Com o aporte das 

primeiras declarações, caso não estejam todos os interessados 

concordes, cite-se a interessada Suelen, e intime-se a Fazenda Pública, 

para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código Processo 

Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Por fim, 

determino a inclusão de todos os filhos do falecido no polo ativo da 

demanda, eis que tratam-se de interessados. Às providências. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO 

JÚNIOR, ANALISTA JUDICIÁRIO, digitei. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiros Gestor 

Judiciário

Certidão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1046903-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

JURANDI QUARESMA DA COSTA (REQUERENTE)

ZELIA PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

MARLI PIMENTA DA COSTA (REQUERENTE)

EDCLEIA MOREIRA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

RAMOSLAN MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO PIMENTA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1046903-09.2019.8.11.0041 Certifico que, nesta 

data, procedi a juntada de Aviso de recebimento do ofício nº 045/2020, 

Caixa Econômica Federal. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Raphaela de Aguiar Bueno Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003811-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LUIZA FELIX MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIMAR SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1003811-44.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato, à 

princípio, é originário de demanda que tramita perante a 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital, todavia, o presente fora 

distribuído para esta serventia. Desta feita, a teor do disposto no artigo 

516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

juízo para processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a 

remessa à 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da presente 

decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003121-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

VANICE PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

APARECIDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

ANTONIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ADAO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1003121-83.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que os interessados entraram em consenso acerca da divisão dos 

valores, conforme afirmação do r.causídico que os representa nestes 

autos, acolho o pedido de ID. 28561969, no que atine ao repasse dos 

valores, bem assim em relação ao saldo remanescente constante nos 

autos, devendo ser atendido conforme postulado. Após, expeça-se o 

necessário para o arquivamento dos autos. Às providências. Cuiabá/MT, 

30 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011378-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ DOS SANTOS FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1011378-34.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID. 26401086, vislumbro que o assento de óbito do extinto fora 

retificado, passando a constar no campo de observações que o falecido 

não deixou filhos e não deixou bens a inventariar. Todavia, evola-se da 

correlata certidão de óbito (ID. 6068563) que não foi habilitado no polo 

ativo da presente demanda o genitor do de cujus, como também inexiste 

termo de renúncia aos valores pleiteados pela interessada, razão pela 

qual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja regularizada a 

situação acima apontada. Não sobrevindo aos autos os documentos 

supramencionados, elucido que, diante da informação de ID. 7369808, na 

qual o INSS noticia a inexistência de dependentes habilitados do extinto, 

desde já esclareço que somente será autorizado o levantamento de valor 

equivalente ao quinhão da genitora do falecido. Por outro lado, tendo em 

vista a inexistência de valores depositados no processo, proceda-se com 

a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a verificação da existência de 

valores em nome do falecido. Sendo infrutífera a tentativa supra, oficie-se 

à instituição financeira, qual seja, Caixa Econômica Federal, consignando, 

no alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Consigne, nos alusivos ofícios que, sendo constatada a existência de 

saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Com a resposta do alusivo ofício nos autos, intime-se a 

interessada para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que entenderem de direito. Sem prejuízo, postergo a apreciação do 

pedido de assistência gratuita para momento posterior. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1061423-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PASCOIN DE CAMPOS OAB - MT12165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR JOSÉ DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1061423-71.2019 VISTOS, ETC. Cuida-se de Pedido de 

Alvará Judicial apresentado por Cilene Oliveira Ferraz, Célia Oliveira da 

Silva, Levi José de Oliveira e Jair José de Oliveira, todos qualificados nos 

autos, visando o recebimento de valores depositados no Banco do Brasil, 

não recebidos em vida pelo de cujus Salvador José de Oliveira. Ao final, 

postula a expedição do alvará de levantamento e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os interessados pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuírem condições de arcar com as custa do processo, sem 

prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se 

pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebido pelo requerente, 

e não a capacidade dos próprios interessados, vez que as custa 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Salvador José de Oliveira. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os interessados para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito. Por conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo em 

conta bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para 

a verificação da existência de valores em nome do falecido. Sendo 

infrutífera a tentativa supra, expeça-se ofício a instituição financeira, qual 

seja, Banco do Brasil, consignando, no alusivo ofício que, que sendo 

constatada a existência de saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder 

com a vinculação dos valores. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de Janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000576-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELLA BRUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEVILAINE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1000576-69.2020 VISTOS, ETC. Cuida-se de requerimento 

de Expedição de Alvará Judicial apresentado por Devilaine Teixeira Silva, 

Eliane Teixeira dos Santos, Raphaella Bruna dos Santos e Wanderson dos 

Santos, todos qualificados nos autos, visando o recebimento de valores 

depositados no Banco SICOOB, não recebidos em vida pelo de cujus 

Valter Alves dos Santos. Ao final, postula a expedição do alvará de 

levantamento e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que os interessados pretende a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuírem condições de 

arcar com as custa do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. 

Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição de Alvará, que 

tenham por objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia 

a ser recebido pelo requerente, e não a capacidade dos próprios 

interessados, vez que as custa processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, postergo 

a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento posterior. 

Pois bem, necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre 

o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados perante a previdência social, ou, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a expedição 

de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este 

juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus Valter Alves dos 

Santos. Com a resposta do INSS nos autos, intimem-se os interessados 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. Por conseguinte, em relação à alegação de 

existência de saldo em conta bancária, proceda-se com a pesquisa pelo 
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Sistema BacenJud, para a verificação da existência de valores em nome 

do falecido. Sendo infrutífera a tentativa supra, expeça-se ofício a 

instituição financeira, qual seja, Banco SICOOB, consignando, no alusivo 

ofício que, que sendo constatada a existência de saldo positivo, deverá 

ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. 

Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de 

Janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1046913-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RIBEIRO DA COSTA OAB - 544.584.801-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1046913-53.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de expedição de 

Alvará Judicial, ajuizado por Gabriel Ribeiro da Costa, representado por 

sua genitora e curadora Neuza Maria Ribeiro da Costa, ambos qualificados 

nos autos, por meio da qual, pretende autorização judicial para que a 

curadora possa assinar o documento (CRV) do veículo pertencente ao 

incapaz, a saber, “Marca/Modelo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, Placa 

OBN6792, ANO/MODELO 2015, RENAVAM 01039227519, Chassi nº. 

9BGKT69R0FG333354”, a fim de transferir o alusivo bem à Juliana Gomes 

da Silva. Através da decisão de ID. 25168463, foi deferida a assistência 

judiciária gratuita e determinada a intimação do Ministério Público. 

Concitado a se manifestar, o Ministério Público aportou parecer, ID. 

25280283, não se opondo a pretensão. Vieram-me os autos conclusos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de Alvará, no qual a requerente 

pleiteia autorização judicial a fim de que a curadora assine o documento do 

veículo (CRV) pertencente ao incapaz e, com isso, realize a transferência 

de sua titularidade para outrem. Pois bem. Depreende-se do documento 

encartado no ID. 25115975 que o curatelado, realmente, é o proprietário do 

veículo “Marca/Modelo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, Placa OBN6792, 

ANO/MODELO 2015/2015, RENAVAM 01039227519, Chassi nº. 

9BGKT69R0FG333354”. Todavia, ressai do ID. 25115979, p.2, que a 

curadora havia assinado em 27/04/2019 o recibo do alusivo veículo 

efetuando a sua venda para Juliana Gomes da Silva, logo, o automóvel já 

fora vendido. Ocorre que para a disposição de bem pertencente a pessoa 

submetida a curatela é necessária prévia autorização judicial, nos termos 

do artigo 1.748, IV, do Código Civil c.c. artigo 1.781 da mesma lei, o que 

não ocorrera nos autos, eis que a curadora do interditado realizou a 

transação para, apenas após, pleitear permissão a fim de que consiga 

efetivar a transferência do bem. Todavia, considerando o disposto no 

parágrafo único do artigo 1.748 da lei material, e tendo em vista que foi 

efetuada a aquisição de um veículo novo a fim de substituir o alienado, que 

já contava com mais de quatro anos de uso, além de todas as despesas 

terem sido custeadas pelos genitores do curatelado, evidenciando, assim, 

a vantajosidade da venda, entendo que pode e deve ser convalidada, o 

que faço, inclusive, em consonância com o parecer ministerial. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINO a expedição 

de alvará, autorizando a genitora e curadora de Gabriel Ribeiro da Costa a 

assinar o documento CRV (Certificado de Registro de Veículo) do veículo 

“Marca/Modelo CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, Placa OBN6792, ANO/MODELO 

2015, RENAVAM 01039227519, Chassi nº. 9BGKT69R0FG333354”, de 

propriedade do incapaz, a fim de efetivar a sua transferência à Juliana 

Gomes da Silva. Por conseguinte, determino que seja consignado, no 

correspondente alvará, que o órgão de trânsito responsável poderá fazer 

as exigências legais e necessárias para a efetivação da transferência. Na 

sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Custas e despesas pela interessada, suspensa a exigibilidade, 

todavia, diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, expeçam-se os 

competentes alvarás e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006287-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PLANTE VIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE ARAÚJO LAFETÁ NETO (TESTEMUNHA)

JULIANA ALMEIDA SILVA FERNANDES (TESTEMUNHA)

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS OAB - MT11507-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE DE ARRUDA PINTO (TESTEMUNHA)

MARCO AURÉLIO BERTULIO DAS NEVES (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) Certidão de Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 

1006287-26.2018.8.11.0041 Certifico que não localizei o CPF da 

testemunha Felipe de Arruda Pinto, documento necessário para as 

expedições dos ofícios. Dessa forma, impulsiono os autos para 

manifestação da parte requerida. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1176365 Nr: 42590-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH DA CRUZ FRANÇA, TERESINHA FERNANDES 

DA SILVA, ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA FARIAS, DEIZE 

APARECIDA BENEVIDES, RAIMUNDA SELMA DA CUNHA SILVA, ROSANE 

MARIA DA MATA NASCIMENTO KEMPNER, ELENICE DE OLIVEIRA PRATES 

MANSOR, MARIANA MENDES RODRIGUES, NADIR DE BARROS SILVA, 

MARIA EDVIRGES DIAS, MINEIA GOULART GOUVEIA ANDRADE, JANETE 

DOS SANTOS ROCHA, ELEN AUGUSTA DE SOUZA LUCAS, CLAMIRANDA 

BATISTA LIMA, BENEDITA ALESSANDRA DA CRUZ MAGALHÃES, 

BENEDITA GONÇALINA INFANTINO, RAQUEL PEREIRA, RAQUEL 

RAMALHO RAINAT, CACILDA DO NASCIMENTO, ROSIANE CRISTINA DE 

FRANÇA AZEVEDO FRANCO, DELIELBY BENEDITA PIRES, ELAYNE 

FERREIRA DO NASCIMENTO NUNES, GILEINE JOSÉ DA SILVA, CRISTIANE 

CONCEIÇÃO E SILVA, BELIZARIA MARIA DOMINGOS COSTA, SOLANGE 

VIEIRA DE SOUZA FOLIS, LAURA MARIA PINHO FAUSTINO, ELZA 

AMARAL CARLOS NETO NISHINO, ANDREZA CRISTINA DA SILVA, 

ELIANE SOARES DO CARMO, CÉLIA SANTOS DA SILVA, EDINALVA DOS 

SANTOS SOARES, IVETE MARTINS NEVES DE OLIVEIRA, SIRLEI 

COSENDEY DE SOUZA, RAIMUNDA NONATA ARAUJO SILVA, ALIETE 

PEREIRA, MARLY WALDA RIBEIRO, ELAINE MARIA DA SILVA, ANA 

CELINA DOS SANTOS COSTA, ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS, 

CARLOS AUGUSTO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, MARCUS PAULO CORREIA PESCARA - 

OAB:22.418/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as contrarrazões foram apresentadas pela parte requerida 

em fls. 381/385 e que o recurso de apelação de fls. 386/387 é tempestivo. 

Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151466 Nr: 5820-55.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARY E IRMÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13353/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, FLAVIA 

DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, IRINA DE OLIVEIRA SANTOS 

EMBOAVA - OAB:12.300/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511, 

THAÍS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, MARILCI M. 

F. DE SOUZA COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1403900 Nr: 9841-49.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL - 

OAB:

 Tendo em vista a contestação de fls. 29/40, remeto os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo , apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998261 Nr: 22723-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a contestação de fls. 81/94, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 dias, e, no mesmo ato especificar as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069698 Nr: 55269-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICE BARBOSA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 12487B

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920025 Nr: 43463-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO, GÉRCIMA MARIA DA 

CRUZ ALVES, ZENALDO APODACA, ANA MARIA SOLANO CAMPOS, 

EUNICE RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA REGINA NETTO, WALTER 

CORREA CARVALHO, JURANIL MARIA DE ARRUDA SOUZA, MARILUCE 

DE ARAUJO BASTOS, ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, INES DE 

FATIMA CUNHA ATAIDE, NELMA LUCIA DE PINHO BELATTO, RODRIGO 

CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO, BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 

ELIETE BISPO DA SILVA, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4.411 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367496 Nr: 5514-13.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:8.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 Certifico que embora devidamente intimada a Agência da Previdência 

Social de Atendimento das Demandas Judiciais, até a presente data não 

apresentou comprovante da implantação do benefício previdenciário, 

sendo assim, intima-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855446 Nr: 57886-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CASTELO BRANCO BRESCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, PEDRO CORREA 

FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891375 Nr: 24122-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 
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Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911774 Nr: 38016-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA AUXILIADORA MELO SILVA, ALTOMIDO 

FERREIRA GOMES, DANIELLE CRISTINA DE MORAES NASCIMENTO, 

ARLETH BENEDITA DA SILVA, CEMARIO DA SILVA FERNANDES, FANIZE 

ALBUES, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO, GONÇALO 

TEODORO DE CAMPOS, ILZA FRANCISCA DA SILVA, KELLEN CRISTINA 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922184 Nr: 44677-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ANGELOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971432 Nr: 9960-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMELINDA REGINA COLOMBO RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013110 Nr: 28887-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA SOUZA SOARES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042270 Nr: 42618-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER CRISOSTOMO DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045427 Nr: 44079-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845092 Nr: 48836-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CAMPOS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ROBERTO FERREIRA DA 

CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356774 Nr: 27270-15.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757, LEIDIANE DIAS DE JESUS - OAB:13.541-MT, 

NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT, THAISSA DE LARA PINTO 

MARQUES - OAB:12161/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECIDO

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 

487, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido posto na ação ajuizada por ANTÔNIO RIBEIRO SANTIAGO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, por consequência lógica 

de causa e efeito julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar a parte requerente nas custas e despesas 

processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. "

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002007-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FAVA NAAMAN KHOURI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo marca 

HYUNDAI, modelo HB20 1.6, placa nº QBX 7281, Renavam 01111276541, 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046745-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. G. A. (AUTOR(A))

I. E. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA GREFFE MORAIS OAB - 025.897.431-14 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. -. M. (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034682-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR AUGUSTO REIS LEIJOTO OAB - DF58377 (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE DA SILVA BRITO OAB - DF56224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791206 Nr: 45280-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDO JOSÉ OLAVARRIA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que em razão do IRDR nº 85560/2016, centenas de processos 

estão sendo declinados ao juizado especial da fazenda pública e que, 

infelizmente, esta secretaria não dispõe de número suficiente de 

servidores, equipamentos para digitalização e distribuição dos autos no 

PJE – Processo Judicial Eletrônico, razão pela qual, com base no princípio 

da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, vem intimar o advogado da 

parte autora para, se for do seu interesse, providenciar a digitalização 

desses autos para agilizar o encaminhamento do feito ao juizado, visto 

que todos os processos tramitam em plataforma totalmente eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904497 Nr: 33186-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINO BISNETO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002530-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, não satisfeito o requisito da 

probabilidade do direito. Quanto ao perigo da demora, note-se que a 

sentença mandamental coletiva data do ano de 2009, além de que a 

aposentação do requerente ocorrera nos idos de 1996; não houve 

qualquer irresignação nesse período, de sorte que esvaziada qualquer 

noção de urgência na hipótese em concreto. Com essas considerações, 

portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIMEM-SE. CITE-SE o 

requerido para contestar a presente ação no prazo legal, consignando as 

advertências legais. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002150-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUSSARA MARCOLAN CAMOES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIULEN JESUS DE ARRUDA LEITE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA:Isso posto, com fundamento no art. 10, 

caput, da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, III, do CPC, INDEFIRO o recebimento 

da inicial pelo que DECRETO a extinção da ação, sem julgamento do mérito 

(art. 485, I, CPC). Sem custas. P.R.I.A.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE NUNES LEAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, não satisfeito o requisito da 

probabilidade do direito. Quanto ao perigo da demora, note-se que a 

sentença mandamental coletiva data do ano de 2009, além de que a 

aposentação do requerente ocorrera em 2012; não houve qualquer 

irresignação, desde então, de sorte que esvaziada qualquer noção de 

urgência na hipótese em concreto. Com essas considerações, portanto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIMEM-SE. CITE-SE o requerido 

para contestar a presente ação no prazo legal, consignando as 

advertências legais. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003466-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCICLEA ANTONIA SANTOS DE MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INVENTARIADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DECLARO a 

incompetência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá para 

processar e julgar a presente ação e, por conseguinte, DECLINO da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 

da Comarca de Cuiabá. Proceda-se à redistribuição necessária, 

observando-se o disposto no art. 61, III, da Resolução n. 03/2018-TP (o 

processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma Unidade 

Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para outra 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema PJe, 

será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar os 

autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa do 

processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento). INTIMEM-SE. 

Às providências. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003425-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR CUSTODIO MEDRADO OAB - SP207368 (ADVOGADO(A))

VALDIR CUSTODIO MEDRADO OAB - 733.772.878-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. A Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e Fundo de Apoio Ao Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

Funajuris, embora representantes do Poder Judiciário, são destituídos de 

personalidade jurídica própria; logo, não possuem legitimidade para 

integrar a lide, sendo certo que eventuais atos e omissões a eles 

imputados deverão ser respondidos pelo Estado de Mato Grosso. Deste 

modo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, indicando 

correntemente o polo passivo da relação jurídico-processual. Intime-se 

também a comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido 

o interregno epigrafado, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044130-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO THIAGO DE 

FRANCA GUERRA PROCESSO n. 1044130-25.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

POLO ATIVO: Nome: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA Endereço: RODOVIA DF-290, s/n, Lote 01/04 Galpão 02, Armazém 

03, NÚCLEO RURAL HORTIGRANJEIRO DE SANTA MARIA, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 72578-000 Nome: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 21.476, Área P06, VILA 

ALMEIDA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04795-000 Nome: EXPRESSA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: RUA 11, 24, Quadra 

34, Lote 1/14, JARDIM SANTO ANTÔNIO, GOIÂNIA - GO - CEP: 74853-240 

Nome: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço: 

RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II, SERRA - ES - CEP: 

29167-650 POLO PASSIVO: Nome: Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita 

Pública da Secretaria de Estado de Fazenda Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, s/n, Centro Político Administrativo, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-936 Nome: SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

s/n, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-936 Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) 

PARTE(S) acima identificada(s) para ciência da decisão proferida nos 

autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DECISÃO: Vieram-me conclusos. O 

depósito do montante integral do crédito tributário constitui uma das 

causas de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do que dispõe o 
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artigo 151, inciso II, do CTN. Com efeito, o comprovante de depósito 

perfectibilizado no nos autos é suficiente para autorizar o deferimento da 

liminar, já que que o valor permitirá ao próprio Fisco, se vencedor da 

demanda, efetuar o levantamento depositado, o que significa que a 

garantia ao Fisco é plena, inexistindo perigo de irreversibilidade da medida. 

Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário oriundo ICMS 

incidente sobre mercadorias e serviços destinados a consumidor final por 

remetente localizado em outra UF (diferencial de alíquota), referente aos 

meses outubro, novembro e dezembro, bem ainda que tais débitos não 

constituam óbice para certidão positiva com efeito de negativa. 

INTIMEM-SE. Após, dê-se vistas ao Ministério Público, após conclusos. 

Cumpra-se, com urgência. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061482-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDES RENNO OAB - RJ146292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Trata-se de Ação Anulatória, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

S.A., pessoa jurídica de direito privado, em face do Estado de Mato 

Grosso. Não obstante a tutela de urgência vindicada, inexiste nos autos 

comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, razão pela qual, 

com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

autora para regularizar o pagamento, comprovando-o nos autos, sob pena 

de cancelamento da distribuição do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. No 

mesmo prazo, deverá ainda a parte autora informar se o crédito tributário 

cuja anulação é pretendida encontra-se inscrito em divida ativa e, caso 

positivo, deverá trazer aos autos informação sobre a existência de CDA 

e/ou executivo fiscal. Não havendo o recolhimento das despesas, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014626-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dos fatos apresentados têm-se que a 

impetrante ingressou administrativamente com pedido de Certidão de 

Tempo de Contribuição em 18.07.2018 (Id. 26193906); a partir dessa data, 

segundo a norma de regência, deflagrou-se o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias para conclusão do procedimento, encerrando-se em 16.11.2018. 

Portanto, em 17.11.2018 iniciou o prazo para a impetração do mandamus, 

o qual se extinguiu em 18.03.2019, razão pela qual opera-se, aqui, os 

efeitos da decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. Assim, 

considerando a extinção do prazo para impetração do mandamus, 

operando-se os efeitos da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), nos 

termos do art.10, da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial. P.R.I.A.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003186-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C R FILHO TRANSPORTES E LOJISTICA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vieram-me conclusos. Decido. Em análise 

aos fatos afirmados e de sua respectiva prova pré-constituída, inexiste 

nos autos a materialização do ato coator a que se pretende anular; em 

verdade, a impetrante apenas ventila normas referentes à forma de 

apuração de ICMS, sem, contudo, individualizar o ato tido como coator e, 

por consequência, sem materializá-lo. Demais, anote-se que o 

enquadramento no regime a que pretende a impetrante depende de 

requerimento administrativo junto à SEFAZ-MT, sobretudo após novel 

legislação estadual que atualizou as regras de substituição tributária do 

ICMS, conforme Lei Complementar Estadual n. 631/2019 e Decreto 

Estadual n. 271/2019. Desta feita, INTIME-SE a impetrante para emendar o 

presente writ, individualizando e demonstrando, por prova pré-constituída, 

o ato coator que pretende combater, sob pena de indeferimento da inicial. 

Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003256-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Mandado de 
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Segurança individual impetrado por Gislaine Izabel Boaventura de Moraes 

contra alegado ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá. Em 

análise aos fatos afirmados e de sua respectiva prova pré-constituída, 

depreende-se que o ato administrativo apontado como ilegal é aquele 

materializado no Despacho n. 073/2020, da lavra do Diretor de Recursos 

Humanos/SME e da Coordenadora de Gestão de Pessoas (Id. 28447004). 

Todavia, nota-se que o referido ato administrativo, em verdade, possui 

fundamento no Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020, de autoria do 

Procurador Municipal Antônio Francisco Monteiro da Silva, documento este 

não acostado aos autos. Em se tratando o ato acoimado de coator de um 

ato administrativo de fundamentação complexa, aqui entendido como 

aquele formada pela conjugação de múltiplos documentos, a compreensão 

da conclamada ilegalidade exige a valoração da integralidade da 

fundamentação do ato. Desta feita, INTIME-SE a impetrante para emendar o 

presente writ, trazendo aos autos a íntegra do Parecer n. 

00006/PGM/PAAL/2020, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo sem manifestação do impetrante, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003113-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILCE BRAGA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança individual impetrado por Veranilce Braga Silva contra alegado 

ato ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Município de Cuiabá e 

pelo Prefeito do Município de Cuiabá. Em análise aos fatos afirmados e de 

sua respectiva prova pré-constituída, depreende-se que o ato 

administrativo apontado como ilegal é aquele materializado no Despacho n. 

097/2020, da lavra do Diretor de Recursos Humanos/SME e da 

Coordenadora de Gestão de Pessoas. Todavia, nota-se que o referido ato 

administrativo, em verdade, possui fundamento no Parecer n. 

00006/PGM/PAAL/2020, de autoria do Procurador Municipal Antônio 

Francisco Monteiro da Silva, documento este não acostado aos autos. Em 

se tratando o ato acoimado de coator de um ato administrativo de 

fundamentação complexa, aqui entendido como aquele formada pela 

conjugação de múltiplos documentos, a compreensão da conclamada 

ilegalidade exige a valoração da integralidade da fundamentação do ato. 

Desta feita, INTIME-SE a impetrante para emendar o presente writ, 

trazendo aos autos a íntegra do Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020, sob 

pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação da impetrante, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003683-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIELLE BEZERRA VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança 

individual impetrado por Flavielle Bezerra Vieira contra alegado ato ilegal 

praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá. Em análise aos fatos 

afirmados e de sua respectiva prova pré-constituída, depreende-se que o 

ato administrativo apontado como ilegal é aquele materializado no 

Despacho n. 106/2020, da lavra do Diretor de Recursos Humanos/SME e 

da Coordenadora de Gestão de Pessoas (Id. 28577844). Todavia, nota-se 

que o referido ato administrativo, em verdade, possui fundamento no 

Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020, de autoria do Procurador Municipal 

Antônio Francisco Monteiro da Silva, documento este não acostado aos 

autos. Em se tratando o ato acoimado de coator de um ato administrativo 

de fundamentação complexa, aqui entendido como aquele formada pela 

conjugação de múltiplos documentos, a compreensão da conclamada 

ilegalidade exige a valoração da integralidade da fundamentação do ato. 

Desta feita, INTIME-SE a impetrante para emendar o presente writ, 

trazendo aos autos a íntegra do Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020, sob 

pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014857-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL ADAIZO DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009131-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KELITON PEREIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004145-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON VIEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010764-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SGANZERLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028862-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCINDO DE LIMA CORREA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013772-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1013772-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013774-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015585-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015952-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006672-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027404-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003234-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCINDO AMADEU FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008505-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE HELENA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013466-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALCISO FAITANIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PRESIDENTE DA JUCEMAT (REU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029693-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO JOHANNES TROUW OAB - RJ121095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. O art. 10 do CPC estabelece: 

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício. Deste modo, à luz do preceptivo acima (princípio da não 

surpresa), intime-se a parte autora para manifestar-se sobre eventual 

incompetência deste juízo em razão da inscrição do débito litigioso em 

dívida ativa (Resolução nº 11/2017/TP), bem ainda acostar aos autos a 

íntegra da CDA nº 20181003848 e do Aviso de Cobrança nº 

592250/54/28/2018. Prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo da 

providência supra, intime-se o requerido para comprovar nos autos o 

adequado cumprimento da liminar indicada no ID 16408392. Prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002306-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMG MIDIA VISUAL EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORIA DE CONT E MONIT DE PEQ CONTRIBUINTES 

CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1030643 Nr: 37086-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYARA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 
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PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação da parte autora requerendo 

prosseguimento no feito, compulsando os autos, verifico que à fl. 94 a 

Autora faz uma emenda a inicial, requerendo a inclusão da Fundação 

Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB no polo passivo da 

demanda, tendo em vista que o mesmo foi quem realizou o concurso 

público da PM/BM MT.

Sendo assim, defiro o pedido supracitado, devendo a Sra. Gestora, 

realizar a inclusão do mesmo no polo passivo e, após, determino a citação 

dos requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710715 Nr: 3697-40.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CUIABÁ PREV 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono os autos intimando o autor, para querendo, impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 953853 Nr: 1972-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO E FISCHER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIA DE REVISÃO E CONTROLE DIGITAL, 

SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA ROSA SUCH - 

OAB:14670/MT, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - OAB:12579, 

RUBIA MARA BARTH - OAB:15.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade praticada pelas 

autoridades coatoras indicadas, JULGO IMPROCEDENTE o presente 

mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, 

DENEGO A ORDEM.26.Outrossim, REVOGO a liminar outrora 

deferida.27.Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual de Mato Grosso.28.Sem honorários (súmula 512 STF 

e 105 STJ).29.P. R. I.30.Não havendo provocação no prazo legal, 

ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 905876 Nr: 34157-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIR DOMINGOS DA COSTA, AMÉLIO 

DANELICHEM DE ARAÚJO, ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES, MARCOS 

AURELIO DOS SANTOS SENA, FÁBIO DOS SANTOS LEITE, PAULO 

ALEXANDRE FIGUEIREDO, CLÉZIO ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA, MARCIO 

PORFIRIO MARTINS, ADÃO ALVES DA CRUZ, EURICO PARREIRAS 

MOREIRA, ELTON DE SOUZA, DANIEL OLIVEIRA DA SLVA, HERMES DE 

SOUZA, HUELTON DE SOUZA SILVA, RANDALLE SILVA, HUMBERTO 

LAZARI, SILVANI PEREIRA DA SILVA, PEDRO LEOCALDIO FERNANDES 

DE SOUZA, LEONARDO JORGE RIBEIRO, ADEVAIR CEVADA DE MORAES, 

EDNEI GUSTAVO DE SOUZA, WANDERLEY CAMPOS PEREIRA, PEDRO 

MARCIO RICALDES, EDSON LEITE DA SILVA JUNIOR, ITAMAR ALUIZIO DA 

SILVA JUNIOR, JOSENIL DA SILVA CAMPOS JUNIOR, JOILSON DE 

CARVALHO, WEVENTON FERREIRA MARTINS, WANCLEIA APARECIDA 

JUSTINIANO, SIDNEY RANGEL XAVIER, AGNALDO ROBERTO PINHEIRO 

BORGES, MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES, OLAIR ANTONIO FERREIRA, 

MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO, ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA, 

AILTON NOBOKITE, BENEDITO FABIO RODRIGUES DA SILVA, MARLON 

CÉSAR GERALDES DE FREITAS, ELAINE CRISTINA QUEIROZ DA SILVA 

MONTEPÓ, CARLOS ALBERTO CARLINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO POR 

PRETERIÇÃO cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos.DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o 

processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001673 Nr: 24112-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECR. DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte impetrado é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte impetrante 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767444 Nr: 20271-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SOUZA SERPA, REINALDO PRESTES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, 

VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 965291 Nr: 7087-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBENILSON DE ALMEIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 
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Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 775803 Nr: 29069-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILUCIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789, Márcia Crisanto de Souza Gomes - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LÍLIAN PAULA 

ALVES MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - 

OAB:10.730/MT

 Vistos.

1. Trata-se de execução por quantia certa relativa aos honorários 

advocatícios sucumbenciais (arts. 534 e 535 do CPC).

2. Em decisão de fls. 123 foi determinado o recolhimento de custas 

judiciais referentes à verba sucumbenciais, porém, com a publicação da 

Lei Estadual n. 11.077/2020, nos termos do art. 3º, V, “são isentos do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas, os advogados, na 

execução de honorários advocatícios”.

3. Desta feita, resta prejudicado os Embargos de Declaração de fls. 

124/128.

4. INTIME-SE o executado para manifestar-se a respeito da planilha de 

cálculo de fls. 122, requerendo o que entender de direito.

5. Oportunamente conclusos.

 6. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 876510 Nr: 14437-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON EUSTÁQUIO BREGUNCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 289254 Nr: 9846-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE CUIABÁ GESTÃO PLENA, GLÁUCIA DOS 

SANTOS BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - 

OAB:3.845/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 268551 Nr: 1412-16.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADENIR BRUNO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1046085 Nr: 44400-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA MARIA PACHECO PINTO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE DA SILVA CRUZ - 

OAB:26547/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT, TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - 

OAB:14.194/MT

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 273/275, DETERMINO intime-se a parte 

requerida na pessoa dos Advogados subscritores da Contestação de fls. 

165/175, nos termos da decisão retro.

Ademais, CUMPRA-se nos ulteriores termos da referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887213 Nr: 21399-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CASTILHO NEVES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 24 de março de 2020, às 14:30, e será realizada a partir 

do dia 25 de março de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da 

Costa, 1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT. Certifico ainda que, tendo em vista a petição de fls. 359/360, 

intima-se o requerido para apresentar os documentos que foram 

solicitados pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1030470 Nr: 36982-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO INFO E EMBALAGENS, WAGNER CARDOSO 

DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 755280 Nr: 7297-35.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM, INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MT, PAULO ROBERTO INDIO DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, THAIS PEREIRA SCHMIDT - OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

(PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT

 Vistos.... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 814949 Nr: 21400-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCY MATOS, VERA LUCIA DA SILVA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos.... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 838935 Nr: 43480-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1057266 Nr: 49661-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE GALDINO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 883399 Nr: 18837-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUITENALDO SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, OCIMAR 

CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - 

OAB:3954/TO

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 916118 Nr: 40860-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAR SANTOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE SÃO PAULO, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:13738-B/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 832786 Nr: 38352-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BISSE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO BISSE CABRAL - 
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OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-A/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 406188 Nr: 38393-73.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ODERDENGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos.

CUMPRA-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1077269 Nr: 58750-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA BUTAKKA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á 

SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1030643 Nr: 37086-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYARA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 702385 Nr: 37006-86.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO 

NOBREGA - OAB:14299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1021555 Nr: 32696-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE 

GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARVALHO 

SILVA - OAB:15571/E, ITAMAR MACIEL DE SANTANA - OAB:18221, 

SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos....Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 997084 Nr: 22243-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OURIDIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1099419 Nr: 10372-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CONCEIÇÃO DE BARROS, QUALITY 

FROTAS, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEÇELE MEDEIROS MACHADO 

DE OLIVEIRA - OAB:18315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15547/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 
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competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 775878 Nr: 29150-03.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIU CAROLINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 733372 Nr: 29614-61.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS RIBEIRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 814688 Nr: 21149-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA CAMILA DE PAULA - 

OAB:14504, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 782388 Nr: 36027-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHELLIP AUGUSTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, QUALITY 

ALUGUEL DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - OAB:24.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 808068 Nr: 14528-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO DA SILVA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Isso posto, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 746154 Nr: 43337-50.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GALDINO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 753067 Nr: 4953-81.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE MARIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI- 

PROCURADOR REGIONAL - OAB:1194, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA 

COSTA CRUZ - OAB:4481/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 847181 Nr: 50715-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIR FÁTIMA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JULIANA VIEIRA LENZA, FRANCISCO ANTONIO VUOLO, 

ESPOLIO DE LEYDE DA COSTA VUOLO, VICENTE VUOLO, GLEYDE 

VUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO LUIZ BOTELHO DA 

CUNHA - OAB:103579, EUDER ALVES - OAB:415.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 811611 Nr: 18098-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 812189 Nr: 18677-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos....Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 816386 Nr: 22829-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SANTANA DE ARRUDA HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10.003-B, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 818022 Nr: 24438-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BISPO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 431183 Nr: 11595-41.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA DE ARRUDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24.217/MT, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1008524 Nr: 26923-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE BIANQUINI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1092243 Nr: 7164-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA BUTAKKA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á 
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SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1121970 Nr: 19657-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZA 

PINTO - OAB:9297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1126540 Nr: 21515-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA REINERS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO - UFMT, 

EMPRSA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 791764 Nr: 45849-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROCHA COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT, SUPERINTENDENTE DE 

INFORMAÇÕES DO ICMS - SUIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MAGALHÃES ROSA - 

OAB:PROC. GERAL

 Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, CONCEDO 

A SEGURANÇA e, neste particular, convolo em definitivos os efeitos da 

liminar outrora deferida, para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 

87-J-17 do RICMS/MT e, por consequência determino a anulação dos 

créditos tributários constituídos mediante antecipação ICMS regime de 

estimativa simplificado e lançados nos TAD’s ns. 930762-0, 0931045-9, 

931819-7, 933273-0, 933614-0, 933682-5 e 903410-9, acostados às fls. 

60, 66, 70, 91, 99, 109, 114. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.Sem honorários 

(súmula 512 STF e 105 STJ).Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, 

da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame 

necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.P. R. 

I.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 910480 Nr: 37151-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DUARTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 894496 Nr: 26206-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIL PEREIRA, R.T ITO E CIA LTDA, 

MANOEL YOSHIKAZU ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 923136 Nr: 45307-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMS-FIND COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS 

DIDATICOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON PINTO DA SILVA - 

OAB:113620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO em face da sentença proferia às fls. 74/79.

2. Recurso não sujeito a preparo. Por tempestivo, conheço dos 

declaratórios.

3. Analisando os argumentos lançados na petição recursal, tenho que não 

merece acolhida a impugnação.

4. Isso porque a sentença objurgada não padece dos defeitos 

catalogados no artigo 1022 do CPC. A pretensão da parte embargante 

consiste na discussão dos fundamentos lançados na decisão objurgada, 
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o que inviável na estreita seara dos declaratórios, notadamente porque 

eventual ‘error in judicando’ deve ser impugnado por meio de recurso 

próprio.

5. Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por não 

vislumbrar vícios no julgado atacado, JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração.

6. Renovado o prazo recursal nos termos do artigo 1026, CPC.

7. Não havendo recurso voluntário, remeta-se os autos para reexame 

necessário.

8. INTIMEM-se.

9. CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 834916 Nr: 40189-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1012445 Nr: 28566-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SANTOS TORJI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUÍS BLASZAK - 

OAB:10.778-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos.... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 370495 Nr: 7225-53.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA NEVES, LEONOR 

AUGUSTA SAMPAIO DE SOUZA, NEUZA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1020863 Nr: 32357-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RONDON LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841747 Nr: 45950-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE, GERENTE DE CONTA CORRENTE 

FISCAL DA SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "

24. Dessa forma, CONSTATA-SE A LEGALIDADE dos créditos tributários 

constituídos e formalizados nas DAR’s n. 9990444320859, 990450835644, 

9990457207428, 9990471037402, 9990477821504, 9990485513309, 

9990492327507, 9990498761357, 9990518905570, 9990525748026, 

9990533386146, 9990541227809, 9990548625974, 9990556503645, 

9990574572866, 9990583117220 (fls. 41/72), sendo todos hígidos, pelo 

que que JULGO IMPROCEDENTE o presente “mandamus”, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060617 Nr: 51294-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA PEDROSO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO - OAB:12917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

INTIMEM-se.

 Preclusa a via recursal, REMETA-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034522 Nr: 38906-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOSCO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

INTIMEM-se.

 Preclusa a via recursal, REMETA-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866938 Nr: 7132-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR LEANDRO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO, LUCIANA MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT

 Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

INTIMEM-se.

 Preclusa a via recursal, REMETA-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045705 Nr: 44250-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANIL FERREIRA PINHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança em que Avanil Ferreira Pinho de Andrade 

visa o recebimento do montante devido a título de licença-prêmio e férias, 

não usufruídas em vida por seu falecido marido na condição de servidora 

pública estadual.

Sem embargos, conquanto a parte autora seja pensionista do “de cujus”, 

verifica-se que o objeto da lide envolve direito de cunho patrimonial, sendo 

que o extinto servidor, conforme aponta a certidão de óbito que 

acompanha a inicial, “deixou 02 filhos” (fl. 6).

 A teor do artigo 1971 CC, é do espólio a legitimidade para representar a 

universalidade dos direitos e obrigações do falecido ou, encerrando-se a 

comunhão hereditária, de todos os herdeiros mediante a instalação de 

litisconsorte ativo necessário.

Com efeito, considerando as formalidades essenciais à constituição válida 

da relação processual, notadamente quanto a legitimidade passiva, 

CHAMO O FEITO A ORDEM e determino INTIME-se a parte autora para 

regularizar o polo ativo da demanda. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Em tempo, anote-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da 

celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, 

excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da 

contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou 

da causa de pedir” (REsp n. 1.477.851/PR, Relator Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 

4/8/2015).

Após, intime-se a parte requerida para manifestação no prazo de 20 

(vinte) dias.

Oportunamente, conclusos.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1023881 Nr: 33836-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSA AMAZÔNIA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.. 6.Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital.7.Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias.8.INTIMEM-se.9.Preclusa a via 

recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1166214 Nr: 38492-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO BATISTA DE ARAÚJO, DIEGO ARAUJO 

PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - GESTOR PLENO DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT, SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ-MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos dirimidos na 

inicial, pelo que condeno ao requerido a providenciar o procedimento 

cirúrgico denominado “angioplastia com implante de stents 

farmacológicos”, bem como o tratamento necessário ao período 

pós-operatório. Por consequência, convolo em definitiva a decisão liminar 

concedida “initio litis”. 20. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, 

com resolução de mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 CPC.21. Sem 

custas e honorários.22. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.23. 

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).24. 

P.R.I.25. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1059987 Nr: 51067-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIRCO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1052827 Nr: 47772-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL RODRIGUES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT, 

ULISSES ALVES MACEDO NETO - OAB:13708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1119451 Nr: 18528-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON THIMOTEO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO - UFMT, 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM DE SOUZA - 

OAB:17952/MT, EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:17180/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 709492 Nr: 2382-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CARLOS EDUARDO 

S. DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CRISTALDO DA SILVA - 

OAB:13.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 449392 Nr: 22390-09.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, FRANCISCO BELO 

GALINDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, NÃO CONSTA ADVOGADO 

CADASTRADO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 822697 Nr: 28850-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 809925 Nr: 16414-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIL PEREIRA, R.T ITO E CIA LTDA, MANOEL 

YOSHIKAZU ITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 768137 Nr: 21005-55.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos.... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1151846 Nr: 32496-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CORDEIRO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO EVANGELISTA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 850164 Nr: 53243-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA ROCHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 857715 Nr: 59944-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDES BRAS DE FRANÇA OLIVEIRA, MARIA 

NEVES DA SILVA ARRUDA, ZULEIDE ARAUJO ROCHA, ALBENICE 

IMACULADA DE ANDRADE, ANA MARIA DE SOUZA GUALBERTO, EUNICE 

MOREIRA SANTANA, ADENILDES LINA PEREIRA DA CRUZ, HILDEBRANDO 

DA SILVA DALTRO JUNIOR, MARCILENE MOREIRA SANTANA DO 

AMARAL, GILZA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837740 Nr: 42499-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, ANA DIAS DE 

AMORIM, ANA PAULA GOMES DE MORAES, ANTONIO MANOEL DE 

AMORIM, ANA MARIA PINHEIRO GAHYVA, ANDRÉA DOS SANTOS, 

ELENIR HONÓRIO DO AMARAL, CILMARA CONCEIÇÃO COELHO, EDILETE 

SILVA PEREIRA, DEISE MARQUES DE ALMEIDA PINHO, BEZAIR 

FELICIDADE DE OLIVEIRA, CÉLIA ALVES PEREIRA, CLEONICE 

GONÇALVES RIBEIRO, ERONDINA SILVA MARTINS, ETELVALAINE REIS 

ANDRADE, EUB REZENDE MURTINHO, EDILENE DE SOUZA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar, no 

prazo de 10 (dez), acerca dos documentos juntados às fls. 557/577, 

conforme decisão de fls. 556.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1045210 Nr: 44002-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. PALAZZO-ME, RODRIGO PALAZZO, SERVEXTE 

SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

LTD, R. PALAZZO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12.059, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12.059/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO - OAB:3.330/MT, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT, LUARA SANTANA HENRY - OAB:20.850-B/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 971725 Nr: 10061-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PALAZZO, PALAZO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1071573 Nr: 56097-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PALAZZO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002306-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMG MIDIA VISUAL EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORIA DE CONT E MONIT DE PEQ CONTRIBUINTES 

CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002306-18.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: IMG MIDIA VISUAL EIRELI - ME IMPETRADO: 

COORDENADORIA DE CONT E MONIT DE PEQ CONTRIBUINTES 

CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ Vistos, etc. Recebo a inicial e sua emenda de 

ID 28614550. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por IMG MIDIA VISUAL EIRELI. em face da autoridade coatora 

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONT E MONIT DE PEQ 

CONTRIBUINTES CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ, na qual pede o 

“restabelecimento do prazo para cumprimento dos ditames contidos no 

Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 298852/1758/68/2019”. Para 

tanto, sustenta a ausência de notificação válida acerca do lançamento 

relacionado ao Termo de Exclusão do Simples Nacional nº. 

298852/1758/68/2019, por meio do qual o impetrado comunicava ao 

impetrante sua exclusão do Simples Nacional por constatação de 

diferença de base de cálculo em 2 (dois) ou mais períodos de apuração. 

Vieram-me conclusos. Segundo dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público”. Com efeito, em relação aos 

requisitos, inerentes a concessão da liminar em Mandado de Segurança, a 

Lei 12.016/2019 é expressa no sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a 

inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo 

de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (...) § 2o Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. ” (Destaquei) Como se vê, a concessão de medida liminar em 

ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade 

coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a 

liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Ao 

perlustrar o documento ID 28211900, identifico que o Notificação: 

298852/1758/68/2019 funda-se na ”constatação de diferença de base de 

cálculo, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou 

alternados, no ano calendário a que se referem os documentos 

relacionados no anexo. Levantamento realizado utilizando informações de 

NFe(s), NFC-e(s) e CTe(s) constantes nas bases de dados do Estado e 

verificação, no Portal do Simples Nacional, da ausência de entrega de 

PGDAS-D ou entrega com valor informado a menor, e conseqüente falta 

de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou municipal”. A parte 

impetrante sustenta não ter sido regularmente notificada para sanar a 

irregularidade apontada, tendo conhecimento do fato tão somente em 

15.01.2020, ao tentar efetuar o enquadramento da empresa no benefício 

do SIMPLES NACIONAL. Analisando os documentos IDs 28211903 e 

28614552, constato menção ao envio da notificação do termo de exclusão 

do Simples Nacional na data de 15/05/2019 (cinco dias após a emissão do 

documento) para publicação no Diário Oficial do Estado. Segundo dispõe o 

art. 122 da Resolução nº 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, “a 

opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação 

eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional 

(DTE-SN)”. Com efeito, o inciso primeiro do artigo mencionado é expresso 

ao afirmar que a comunicação eletrônica cientificará acerca da exclusão 

do Regime, sendo que o parágrafo do mesmo artigo afirma que, em 

relação Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional, “I - as 

comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples 

Nacional, e será dispensada a sua publicação no Diário Oficial e o envio 

por via postal”. Deste modo, é imprescindível, sob pena de nulidade, que a 

autoridade fazendária realize a intimação do contribuinte por Diário Oficial 

do Estado somente quando restar infrutífera a intimação pela via postal ou 

meio eletrônico, nos endereços fornecidos pelo sujeito passivo da relação 

tributária. Logo, inexistindo tentativa prévia de intimação por outro meio 

que não o DOE, é possível afirmar-se que há ilegalidade no ato praticado 

pela parte impetrada. Em verdade, a perfectibilização da intimação 

unicamente por meio de publicação no Diário Oficial, importa em ofensa 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista não ter sido 

oportunizado ao contribuinte o exercício de defesa no âmbito 

administrativo. Ademais do fundamento jurídico relevante já analisado 

(infração a legislação), constato que a situação criada pela parte ré 

ameaça a condição da parte autora de optante pelo SIMPLES NACIONAL, o 

que importará em aumento substancial da carga tributária à qual esta 

sujeita, cenário com concreto potencial para inviabilizar a continuidade de 

suas atividades. Logo, bem demonstrado o perigo de dano justificador da 

tutela de urgência. Razão disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pelo que determino a reabertura imediata do prazo descrito no TERMO DE 

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL nº. 298852/1758/68/2019, bem ainda 

que os efeitos da exclusão fiquem suspensos pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, período este que a impetrante poderá “regularizar a entrega ou 

retificar o PGDAS-D, recolhendo as eventuais diferenças ou impugnar o 

presente termo de exclusão”. Intime-se, com urgência, em regime de 

plantão. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da 

existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato 

Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002814-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002814-61.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): ATACADAO S.A. REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Recebo a inicial e a emenda de ID 28644737. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ATACADÃO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

qual requer liminarmente “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
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em razão do depósito integral do montante lançado em conta corrente 

fiscal referente aos TADs lavrados à partir de dezembro de 2018, 

devendo o Fisco se abster de cobrar, bem como lançar no conta corrente 

fiscal do contribuinte os valores aqui debatidos com base no art. 151 II e V 

do CTN)”. Vieram-me os autos conclusos. Segundo dispõe o artigo 300, do 

Código de Processo Civil “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Do dispositivo citado 

extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela de 

urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse quadro, tem-se como probabilidade do 

direito os argumentos e indícios de prova trazidos aos autos que 

demonstram a plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da 

imprescindibilidade de se proteger o direito vindicado de modo premente, 

sob pena de seu perecimento. No caso em tela, a parte autora apresenta 

comprovante de depósito no valor de R$ 2.435.755,34 (dois milhões 

quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta e quatro centavos), com o intuito de suspender a exigibilidade dos 

TADs lavrados à partir de dezembro de 2018, constantes da conta 

corrente fiscal do contribuinte. Por oportuno, transcrevo todos os Termos 

de Apreensão e Depósito com status “omisso” identificados na conta 

corrente da impetrante, conforme extrato acostado nos IDs 28650091 e 

28650092: Período de Referencia TAD Valor 11/2018 11378316 R$ 

41.519,18 11/2018 11378986 R$ 34.189,33 11/2018 11379531 R$ 

17.042,64 11/2018 11379544 R$ 27.581,76 11/2018 11379886 R$ 

22.083,84 11/2018 11379890 R$ 18.359,29 11/2018 11380809 R$ 

23.387,97 11/2018 11380809 R$ 23.387,97 12/2018 11381597 R$ 

10.670,32 12/2018 11381597 R$ 10.847,19 01/2019 11388118 R$ 

17.662,11 01/2019 11388964 R$ 18.749,94 01/2019 11389252 R$ 

26.033,28 Total: R$ 291.514,82 Como se vê, o contribuinte ATACADÃO 

S/A efetuou depósito de valor superior ao montante em aberto na sua 

conta corrente fiscal. Com efeito, o Código Tributário Nacional é claro ao 

prever no, inciso II do artigo 151, a possibilidade de suspensão de 

exigibilidade do crédito tributário, mediante o depósito do seu montante 

integral. Deste modo, tendo a parte autora acostado aos autos 

comprovante de depósito judicial (ID 28438707– R$ 2.435.755,34) no 

montante suficiente para cobrir o débito litigioso (R$ 291.514,82), o direito 

à suspensão da exigibilidade do crédito tributário é expressamente 

garantido pela legislação tributária. Isso posto, nos termos dos 

fundamentos apresentados e em juízo sumário e provisório de cognição, 

com amparo no artigo 303, caput do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pelo que DECRETO a suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários objeto dos TADs nsº 11378316, 11378986, 11379531, 

11379544, 11379886, 11379890, 11380809, 11380809, 11381597, 

11381597, 11388118, 11388964 e 11389252, bem como DETERMINO que 

tais débitos não constituam óbice para expedição de Certidão Positiva Com 

Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação deste juízo. Intime-se, com 

urgência, em regime de plantão. Cite-se a parte ré quanto aos termos da 

presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, 

preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), 

consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, 

alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino 

INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. 

Intime-se a requerente para que justifique a razão do depósito em 

montante significativamente superior aos débitos tributários em aberto na 

sua conta corrente fiscal, bem ainda manifeste interesse no levantamento 

da diferença apurada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059020-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MACEDO SOARES OAB - DF35220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Determino a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu (sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento da inicial, comprovar o pagamento de custas ou 

a alegada insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas com 

a distribuição da ação, pois a autora é servidora pública aposentada, o 

que, em tese, demonstra a falta dos pressupostos para o reconhecimento 

da impossibilidade de suportar os encargos do processo (art. 99, § 2º, do 

CPC, parte final). Depreende-se do holerite apresentado (ID. 27239781) o 

recebimento de R$ 16.689,92 mensais pela requerente. Registre-se que, 

na concessão da gratuidade da justiça, é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias relacionadas ao benefício, nos 

termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa 

do Brasil. No caso, a requerente, por meio da petição de ID. 27305937, 

intenta a concessão do benefício da gratuidade de justiça, acostando aos 

autos uma série de documentos com o fim de comprovar alto custo mensal 

com tratamento médico, o que justificaria a concessão da gratuidade 

requerida. Todavia, da análise desses documentos, pode-se perceber que 

são datados de 2011 e 2015, não servindo para comprovar a realidade 

atual da autora. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, in albis, o 

que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001233-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. A. G. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - 704.092.421-87 (REPRESENTANTE)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isso, considerando que a autoridade 

coatora é a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

processar e julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001012-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta feita, intime-se a parte autora para 

trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, artigo 321), documento capaz de comprovar o direito 

alegado. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, imediata 

conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002122-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONCEICAO APARECIDA DO CARMO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta feita, intime-se a parte autora para 

trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, artigo 321), documento capaz de comprovar o direito 

alegado. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, imediata 

conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043886-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NOBRE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DETRAN MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, com fundamento no art. 64, 

§1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se a 

requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060375-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Tendo em vista a existência do Juizado 

Espacial da Fazenda Pública com a competência para "processar, conciliar 

e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos", DECLINO da competência e determino a remessa dos autos 

àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se, com urgência. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002802-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES TARCISO DE AGUIAR (IMPETRANTE)

EUDES DE AGUIAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente em Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isso, DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente writ e determino a remessa dos autos à 

Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. Int. Cumpra-se, com 

urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000766-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SACHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Desta feita, intime-se a parte autora para 

trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, artigo 321), documento capaz de comprovar o direito 

alegado. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, imediata 

conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011233-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRA DE SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Portanto, ante o falecimento da autora, 

resta evidente a ocorrência do fenômeno jurídico da carência 

superveniente da ação. Ademais, a pretensão deduzida em juízo é de 

natureza personalíssima, é insuscetível de assunção pelo espólio ou 

sucessores desta. Ex Positis, sem mais delongas, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com supedâneo no art. 485, VI e IX, do Código 

de Processo Civil, dada a evidente perda de objeto. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça 

deferida no id. n. 18758494. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após a 

preclusão deste decisum, certifique-se e remeta-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002865-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 
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Tr ibu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que 

preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência do writ ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 

direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar na ação. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 1033990 Nr: 38651-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO PADOVANI ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA TRAVIZAM 

CAMPANA - OAB:OAB/SP241.766, ANDRE MARCHI CAMPOS - 

OAB:OAB/SP308.115,  ARANE GIMENEZ DA CRUZ - 

OAB:OAB/SP318.512, fernanda iris kuhl - OAB:OAB/SP - 312839, 

kellen cristina pradp da silveira - OAB:OAB/SP 251954, MARI 

ANGELA ANDRADE - OAB:88.108 SP, SÁVIO HENRIQUE ANDRADE 

COELHO - OAB:OAB/SP184.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO ARGÜELLO - 

OAB:10.321/MT

 Vistos, etc.

Ao Ministério Público para emissão de parecer.

Após, façam-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741416 Nr: 38219-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBERTE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE M. MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64039 Nr: 3721-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DA SILVA LARA - 

OAB:22.936/O, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR 

GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, RODRIGO RIBEIRO VERAO - OAB:

 TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

Nesta data, venho reduzir a termo a penhora em desfavor da requerente 

COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - 

COOVMAT, efetivada através da DECISÃO DA VARA DO TRABALHO DE 

CONFRESA – MT – FLS. 885/887 – PROCESSO Nº 

0000213-64.2014.5.23.2016 - exequente: AYLON SOUZA BOTELHO – 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 37.751,80 - atualizado até 31/08/2017.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031361-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925115 Nr: 46567-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SUELI PICANÇO BANHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051571 Nr: 47201-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA FRANCISCA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998264 Nr: 22726-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ZIRR ARTUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 
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SANTOS - OAB:PROC.

 Tendo em vista a contestação de fls. 112/124, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1373306 Nr: 2703-31.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANGELINA VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a contestação de fls. 29/131, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040647 Nr: 41902-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL MARIA DE SOUZA, EMERSON FRANCISCO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NOVAES SANTOS - 

OAB:17644/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381298 Nr: 16986-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON NUNES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434930 Nr: 13827-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA LOPES SANCHEZ, MARIA AMÉLIA 

MODESTO, MARIA AMELIA RAMOS, MARIA AMÉLIA RIBEIRO RAMALHO, 

MARIA AMELIA NEVES ALVES, MARIA AMELIA MUNIZ, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA ANTONIA 

FERREIRA CARNEIRO, MARIA AMIRES DA SILVA, MARIA AMELIA SILVA 

COELHO, MARIA ANTONIO GALVÃO CORVOISIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339916 Nr: 10484-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SILVA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

PREFEITO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100293 Nr: 6533-74.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA LOTUFO REBELO , ATILIO OURIVES FILHO, 

MARCUS CESAR MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, MARCUS CESAR MESQUITA - 

OAB:5036/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761645 Nr: 14124-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, GILSON JOSÉ RASADOR - 

OAB:129.811-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006529 Nr: 26163-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE GALVÃO FERREIRA 

DO VALE - OAB:10.132/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040496-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FORTES BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1040496-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EDMILSON FORTES BARRETO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Edmilson Fortes Barreto, 

qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória de Crédito 

Tributário c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a tutela de urgência para 

suspender a exigibilidade dos créditos tributários da CDA nº 201617055. 

Sustenta que foi inscrito na CDA nº 201617055 como corresponsável 

cujos fatos geradores são de período de 06.2011 a 03.2014, sendo tendo 

sido constituído definitivamente pelo Fisco nos períodos de 20.08.2011 a 

14.04.2014, no montante de R$15.920,88 (quinze mil e novecentos e vinte 

reais e oitenta e oito centavos). Alega que entre as data de constituição 

do crédito até o presente momento não houve a cobrança judicial pelo 

requerido, tendo ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, ocorrendo, 

pois, a prescrição. No mérito requer a procedência dos pedidos. Anexou 

documentos. O feito foi inicialmente distribuído na 5ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência para este Juízo, 

conforme decisão de id nº 28272257. No id nº 25176972 foi postergada a 

análise da tutela para momento posterior à manifestação da parte 

requerida, a qual pugnou pelo indeferimento do pleito de tutelar de 

urgência como se vê no id nº 25926844. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora almeja 

a concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. Na hipótese sub judice, em 

análise de cognição sumária, constato que a pretensão do requerente 

procede. Examinando os autos, verifico que os créditos inscritos na dívida 

ativa em voga, constituíram definitivamente nas seguintes datas: 

17.07.2013; 14.11.2012; 14.04.2014; 02.07.2013; 08.04.2014 e 

20.08.2011, como se vê na própria CDA indexada nos ids nº 259268446 e 

25926846, sem que até o presente momento tenha havido o ajuizamento 

do respectivo executivo fiscal, fato este, que sequer foi contestado pelo 

requerido em sua manifestação de id nº 25926844. Nesse sentido: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO 

PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - 

JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE - EXPRESSA 

MENÇÃO AO VENCIMENTO DOS TRIBUTOS E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

NA CDA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - NULIDADE REJEITADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O prazo prescricional do crédito 

tributário é de 05 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva, 

nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. 2- Havendo 

interrupção do prazo prescricional pelo despacho que determina a citação, 

restam prescritos os créditos referentes ao quinquênio anterior. 

Prescrição parcial dos créditos tributários. Prosseguimento em relação aos 

demais exercícios. 3- Não há nulidade da CDA quando constam do título 

todos os requisitos legais aplicáveis, inclusive em relação ao termo inicial e 

índice dos juros de mora, acompanhada da devida fundamentação legal, 

permitindo eventual defesa do executado. 4- Recurso parcialmente 

provido”. (TJ-MG - AC: 10521170083633001 MG, Relator: Sandra 

Fonseca, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 

15/02/2019) Assim, em análise de cognição sumária, constato a 

probabilidade do direito na medida que no lapso temporal consistente da 

data da constituição do débito até o presente momento, transcorreu o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Ademais, é patente perigo de dano 

do requerente, uma vez que a própria CDA ocasiona prejuízos de difícil 

reparação. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de 

irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a 

cobrança na forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o 

Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher. 

Registro, por fim, que a concessão da tutela de urgência em questão não 

trará prejuízos às partes, eis que em caso de improcedência da presente 

demanda, os títulos poderão ser novamente protestados. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para o fim de suspender a exigibilidade da nº 201617055, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação do 

requerido, para querendo, apresentarem a sua defesa no prazo legal. 

Após o prazo, retornem os autos conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029789-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO COSTA MARQUES NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL 

FISCAL (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1029789-57.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: DANILO COSTA MARQUES 

NEVES IMPETRADO: SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA 

SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL Vistos etc. Danilo Costa Marques 

Neves, ingressou com o presente Mandado de Segurança Com Pedido 

Liminar em desfavor do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso. Conforme id nº 21799231 foi determinada a 

notificação da autoridade coatora para prestar informações, na qual 

informou a retirada do nome do impetrante da CDA objeto da demanda, 

oportunidade em que pugnou pela extinção do mandamus, conforme id nº 

22430770. Na decisão de id nº 22669909 foi oportunizado ao impetrante 

requerer o que entender de direito no que concerne ao pedido de extinção 

formulado pelo impetrado, o qual pleiteou a extinção do feito como se vê 

no petitório de id nº 23484681. Vieram estes os autos à conclusão. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido Liminar, 

em que Danilo Costa Marques Neves move em desfavor do Subprocurador 

Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Em análise 

ao mandamus, verifico que nas informações prestadas, a autoridade 

coatora relatou que o nome do impetrante foi retirado da CDA objeto da 

lide, razão pela qual implica na perda do objeto bem como do interesse de 

agir, devendo-se a feito ser extinto. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. 

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Em 

razão do cancelamento do crédito tributário de forma espontânea pela 

administração pública, ocorrera a perda superveniente do interesse de 

agir, nesse sentido é a jurisprudência desse E. Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região em julgamento realizado por todas as Turmas da Segunda 

Seção. 2. Isto decorre porque, uma vez cancelado o crédito tributário e a 

inscrição em dívida ativa administrativamente, de forma espontânea, não 

mais remanesce o interesse em cancelar o referido crédito tributário na via 

judicial. 3. Dos autos, verifica-se que a impetrante pretendia a extinção 

dos créditos tributários do processo administrativo de nº 

12157.000095/2010-47, pelo reconhecimento do pagamento ou pela 

prescrição. 4. Conforme se verifica na decisão final do processo 

administrativo que analisa o auto de infração, o crédito tributário foi 

integralmente extinto, em razão do pagamento, porém, sem a interferência 

do poder judiciário para tal atitude do fisco. 5. Assim, deve ser 

reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, acarretando na 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. 6. Mandado de segurança extinto, de ofício, em 

razão da perda superveniente do interesse de agir. 7. Reexame 

necessário prejudicado.” (TRF-3 - ReeNec: 00145514720104036100 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de 

Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:23/01/2019) Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos 

autos contam, JULGO EXTINTO o presente mandamus, com fundamento no 

art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 
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Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquive-se. PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031532-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROBERTO DELAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE BASTA DELAI OAB - MT26624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031532-05.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MIGUEL ROBERTO DELAI REU: 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Miguel Roberto Delai, propôs a 

presente Ação Declaratória de Débito Fiscal Cumulada Com Tutela 

Antecipada de Urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, conforme id nº. 24608901, informou que realizou parcelamento 

administrativo, não tendo mais interesse no prosseguimento do presente 

feito. Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos 

legais e, conseqüentemente declaro extinto o processo sem resolver o 

mérito. À luz do principio da causalidade, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à 

propositura da demanda ou a instauração do incidente processual. Assim, 

tendo em vista a nova legislação processual, nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve 

observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do 

Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o crucial desempenho 

profissional, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% 

sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando que a CDA foi cancelada. Registre-se 

que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza 

remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade 

pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de imposição de 

ônus excessivo. Neste contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos 

no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, § 

2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, observados 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, 

estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante 

apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o 

causídico. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no 

sentido de que o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de 

elementos de natureza fática. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com 

relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, 

cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e 

jurídica entre eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é 

aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na 

alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ 

pacificou a orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em 

razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração 

previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das 

instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração 

das situações de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. 

(REsp 1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este 

posicionamento, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 

2014. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em 

honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (art. 85, do 

CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26,da LEF. Condenação 

mantida. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no 

patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17, em 

agosto de 2015), configurado valor excessivo. Redução que se mostra 

necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da 

proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, §8º, do 

CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 15410858820158260090, 

Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15ª Câmara de 

Direito Público. Data de Publicação DJE em 21/08/2017. APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA 

SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8º e 85, §2º, DO 

CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. À luz do 

princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do 

consignado no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é entendimento jurisprudencial 

dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à 

citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba 

honorária. Precedentes STJ e TJDFT. 3. De acordo com a novel legislação, 

nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, não obstante o 

crucial desempenho profissional, assim como a norma processual vigente 

ao tempo da prolação da sentença (CPC/15), é desarrazoado a aplicação 

dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial 

excessiva, sobretudo ponderando a simplicidade da causa, a extinção do 

processo pela desistência e o fato de o desempenho profissional ter se 

limitado à apresentação de uma única peça processual, ao tempo da 

vigência do CPC/73. 4. Nesse contexto, o arbitramento dos honorários 

advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos 

no art. 85, §3º, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, 

§2º, do CPC, a disposição contida no artigo 8º, do CPC, utilizando-se os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, 

estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante 

apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o 

causídico. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 

0046077020118070015, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento 

27/09/2017, 7ª Turma Cível) DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer 

ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. 2. À 

causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação 

da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse 

montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste 

Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. 

(TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador 

Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, 

Publicação DJE em 09/02/2017) EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE PENHORA - AUSÊNCIA DE 

CONSTATAÇÃO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS - SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO - 

AFERIÇÃO BASEADA EM PREMISSA PRESUNÇÕES E ILAÇÕES DO FISCO 

ESTADUAL - ARBITRARIEDADE DA CONDUTA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

QUE INTEGRAM E SÃO CONSUMIDOS NO SERVIÇO PRESTADO - 

CREDITAMENTO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

FIXAÇÃO EXCESSIVA - REDUÇÃO - IMPERIOSIDADE. 1. A insuficiência de 

penhora não obsta o recebimento e o processamento dos embargos 

opostos à execução, mormente porque se faculta ao credor requerer, em 

qualquer fase do feito, sua substituição ou reforço, nos termos das 

normas dos artigos 11 e 15 da Lei nº. 6.830/80 - Lei de Execuções 

Fiscais; além do mais, aferindo-se dos autos que os bens constritos são 

suficientes à garantia da execução, deve ser infirmada a tese de 

insuficiência de penhora. 2.Os fatos geradores do ICMS só podem 
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decorrer da realização de todos os aspectos previstos na norma de 

incidência, tendo em vista que as relações jurídicas devem se pautar pelos 

critérios de segurança e certeza, sendo descabido lançamento tributário 

cuja metodologia para aferição do valor do tributo seja lastreada em 

ilações.3. Arbitrária a conduta do Fisco Estadual que, ao considerar ter 

havido o recolhimento a menor de ICMS sobre serviços de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, adota com parâmetro relativo ao 

custo operacional índices médios divulgados por publicação especializada, 

apoiando-se, portanto, em mera presunção e desconsiderando, por 

completo, as especificidades da questão. 4. A Constituição Federal, em 

seu art. 155, §2º, garante ao contribuinte do ICMS a não-cumulatividade do 

tributo, sendo que, com o advento da Lei Complementar nº. 87/96, os 

produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial 

do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do referido princípio. 

5. Para situações ocorridas antes do início da de vigência da Lei 

Complementar n.º 87/96, ou seja, na vigência do Decreto-lei n.º406/68 e do 

Convênio nº. 66/88, a possibilidade de creditamento se condiciona às 

hipóteses em que os produtos intermediários tenham sido consumidos no 

processo de industrialização, integrando o produto final. 6. Demonstrado 

mediante prova pericial que os produtos que ensejaram a incidência da 

tributação em análise são consumidos no serviço de transporte, 

integrando o serviço prestado, há direito ao creditamento. 7. Os 

honorários advocatícios devem ser minorados quando o valor tenha sido 

fixado em demasia, mesmo para causas que tenham demandado maior 

desvelo dos procuradores da parte vitoriosa. (TJMG - Ap Cível/Rem 

Necessária 1.0105.99.003793-6/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação da súmula em 

31/03/2017) Posto isto, condeno o requerente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), em 

consonância com os termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Custas processuais já devidamente quitadas. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I. e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1049588-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMERICO ESQUIAPATI (IMPETRANTE)

PAULA DE LIMA E SILVA ESQUIAPATI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA ESQUIAPATI OAB - SP384530 (ADVOGADO(A))

LETICIA SILVA ESQUIAPATI OAB - PR98013 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DA SUBPROCURADORIA-GERAL 

FISCAL (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010376-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPAZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010376-75.2019.8.11.0003 IMPETRANTE: AGROPAZ COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA - ME IMPETRADO: SEFAZ e outros Vistos etc. 1. 

Analisando os autos, verifico que a decisão de id nº 28324090, proferida 

pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, 

declinou da competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública de Cuiabá/MT, no entanto, erroneamente o mandamus veio 

concluso para este gabinete, razão pela qual, determino a sua remessa 

para uma das Varas de Fazenda Pública da Capital, conforme a referida 

decisão. 2. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005244-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis e 

trinta e oito centavos ), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000492-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000492-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR REQUERIDO: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Milton Vizini 

Corrêa Júnior, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Cancelamento 

de Protesto, Indenização Por Danos Morais e Antecipação de Tutela Para 

Sustação de Registro de Protesto, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando a tutela de urgência para sustar os efeitos dos protestos 

referente ao instrumento de protesto n°. 3657, no que diz respeito à CDA 

nº 2017354324 e instrumento de protesto n° 64772, relativo à CDA nº 

20162713, ambos do 4° Serviço Notarial de Cuiabá. Sustenta que recebeu 

aviso de protesto das CDA’s nº 20162713 e 2017354324, cuja origem é 

debito de IPVA do veículo placas KAF-9270, chassis nº 

9BGXF75K03C108195, renavam 789856506, Chevrolet Meriva, ano 2002 e 

modelo 2003, cor preta. Alega que o veículo não mais transita pois sofreu 

perda total, além do que conforme ação judicial fora transferido para 

Waldemir José Padilha, sendo que foi, inclusive, enviado ofício ao 

DETRAN-MT pela 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na data de 

03.08.2012. No mérito requer a procedência dos pedidos. Juntou 

documentos. O feito foi inicialmente distribuído no Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência para este Juízo, 

conforme decisão de id nº 18445916. No id nº 21232498 foi oportunizado 

ao requerente para que acostasse nos autos as CDA’s que ensejaram o 

ajuizamento da demanda, o que foi cumprido como se vê no id nº 

21764017. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora almeja a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. In casu, constata-se a probabilidade do direito da parte autora, a qual 

está consubstanciada na decisão do Processo nº 26/2003, da 13ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, datada de 23.06.2008, na qual determinou a 

transferência do veículo do requerido Waldemir José Padilha da Silva, 
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conforme id nº 18340329, além do ofício nº 360/2012/SJAAO, anexado no 

id nº 18340663, pelo qual oficiou o DETRAN-MT para a efetiva 

transferência do bem, o que viabiliza o deferimento da medida de urgência 

postulada pela parte, se não vejamos: “DECLARATÓRIA – Pretensão de 

inexigibilidade de débito de IPVA e cancelamento de protesto – 

Admissibilidade – Comprovação de que a alienação do veículo é anterior 

ao fato gerador do tributo – O art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 13.298/08 

foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial, na Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0055543-95.2017.8.26.0000 – Precedentes desta 

C. 9ª Câmara e Corte – Súmula nº 585 do E. Superior Tribunal de Justiça – 

Procedência da ação mantida – Honorários recursais ora fixados – 

Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10216037120178260114 SP 

1021603-71.2017.8.26.0114, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de 

Julgamento: 25/03/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/03/2019) O perigo de dano ou o resultado útil do processo configura-se 

no débito fiscal, que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação. 

Portanto, cabível e possível a concessão liminar de tutela provisória de 

urgência, a fim de suspender a exigibilidade dos débitos do caso ora 

analisado. Registro, por fim, que a concessão da tutela de urgência em 

questão não trará prejuízos às partes, eis que em caso de improcedência 

da presente demanda, os títulos poderão ser novamente protestados. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de sustar os efeitos dos protestos 

n°. 3657, referente à CDA nº 2017354324 e n° 64772, concernente à CDA 

nº 20162713, ambos do 4° Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação do 

requerido, para querendo, apresentarem a sua defesa no prazo legal. 

Após o prazo, retornem os autos conclusos. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020542-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJ CANUTO BRINQUEDOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1020542-52.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: MJ CANUTO BRINQUEDOS 

LTDA - EPP IMPETRADO: Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ Vistos. 

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, proposta por MJ 

Canuto Brinquedos Ltda. (Speciale Presentes), contra ato indigitado coator 

do Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte da Superintendência de Fiscalização – GFMEP/SUFIS, 

pretendendo liminarmente a concessão de ordem para anular o ato 

administrativo que desenquadrou a impetrante do Simples Nacional com o 

retorno à situação anterior e gozo dos benefícios da LC nº 123/2006. 

Aduz que foi excluído de forma ilegal do Simples Nacional de forma que foi 

impedido de continuar fruindo dos benefícios inerentes às microempresas 

e pequenas empresas, cujo fundamento da exclusão foi inadimplência de 

obrigações tributárias, contudo, salienta que não possui pendências. 

Inicialmente distribuído na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá, o feito veio redistribuído para este Juízo em razão do declino de 

competência de id nº 20090861. Por despacho de id nº 21083111 foi 

determinado para que o Impetrado fosse notificado para apresentar 

informações, a qual apresentou no id nº 25103107, oportunidade em que 

pugnou pela improcedência dos pedidos exarados na inicial. É o relatório. 

Decido. Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito do Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Importante salientar que o simples nacional surgiu com o 

advento da Lei Complementar nº. 123/2006, prevendo, como já esboçado, 

uma alternativa para auxiliar as microempresas e as empresas de 

pequeno porte, tendo em vista o alto índice tributário brasileiro; no referido 

dispositivo está previsto, além dos requisitos de ingresso, as hipóteses de 

exclusão e vedação de ingresso do simples federal. Vejamos o art. 17 da 

mencionada Lei: “(...) Art. 17. Não poderão recolher os impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte: (...) V - que possua débito com o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou 

Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; (...)” Analisando o 

dispositivo, há de se observar que seu impedimento se deu em razão do 

inciso V, já que possui débito inscrito em dívida ativa, perante o fisco 

estadual. O referido inciso, entretanto, traz uma previsão de que a dívida 

só será um impeditivo se for exigível, e conforme exarado pelo Impetrado 

em sua informação, o débito foi parcelado, o que, inclusive, comprova que 

a Empresa Impetrante tinha pleno conhecimento de sua inadimplência com 

a Fazenda Estadual, no entanto, a discussão não gira em torno do 

conhecimento ou não da dívida. É sabido que o parcelamento é uma das 

causas de suspensão de exigibilidade, logo, o seu impedimento ao 

ingresso ao simples nacional seria indevido. Há, porém, que se observar 

que o pagamento do parcelamento se deu após a sua exclusão do Simples 

Nacional, quando já havia interrompido o pagamento das parcelas 

acordadas. Diante disso, nessa fase de cognição sumário, não é possível 

observar um dos pré-requisitos necessários para a concessão da tutela 

antecipatória de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, sendo o 

indeferimento medida que se impõe. Isso posto, e com base no que foi 

tecido, uma vez ausente um dos requisitos autorizadores, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de anular o ato administrativo que 

desenquadrou a impetrante do Simples Nacional, até ulterior deliberação. 

Expeça-se o necessário. Colha-se o parecer do órgão ministerial, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020522-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONZAGA & ORIONE NETO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1020522-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GONZAGA & ORIONE NETO 

LTDA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que no id nº 27470923 houve decisão 

deste Juízo em que suspendeu a exigibilidade da CDA nº 20191674679 

além do que proibiu débitos não inscritos e a emissão de certidão positiva 

com efeitos de negativa, até decisão ulterior. Conforme petitório de id nº 

27845835, a parte requerente informa que o requerido está descumprindo 

a decisão quanto a emissão de certidão de regularidade fiscal. É o 

Relatório. Fundamento. Decido. Assim sendo, determino o cumprimento da 

citada decisão de id nº 27470923, mormente para que o débito em 

discussão na presente lide não seja óbice para a emissão de certidão de 

regularidade fiscal, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001524-34.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WILIAN FORNARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001524-34.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON WILIAN FORNARI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Anderson Willian Fornari em face do Estado de Mato Grosso, 

que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá-MT. 2. Em análise ao aos autos, verifico a falta do recolhimento das 

custas processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, 

assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005061-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONICA FLANKLIM LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUB-PROCURADOR FISCAL GERAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1005061-49.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: ELETRONICA FLANKLIM LTDA - 

ME IMPETRADO: SUB-PROCURADOR FISCAL GERAL DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança c/c Liminar Inaudita Altera Pars impetrado por Eletrônica 

Franklin Ltda. – ME, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo 

Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso. Alega que no ano de 2016 e 2017 realizou operações de 

devolução, remessa ou retorno para conserto, a qual, por meio do 

processo administrativo nº 60236/54/2017, foi constituído pela Fazenda 

pública estadual. Aduz que recorreu administrativamente, no entanto, até o 

momento não houve decisão. Requer liminarmente a suspensão da 

exigibilidade das CDA’s objeto da lide. No mérito requer a procedência do 

Mandado de Segurança. Inicialmente distribuído na 2ª Vara Especializada 

da Fazenda pública de Cuiabá-MT, o mandamus fora redistribuído para 

este Juízo face ao declino de competência de id nº 17841235. Na decisão 

de id nº 21236767 foi determinada a notificação da autoridade coatora 

para apresentar as informações, oportunidade em que a apresentou no id 

nº 23953719, na qual pugnou preliminarmente pela decadência do 

presente feito, bem como a sua extinção. É a síntese. Fundamento e 

Decido. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante visa a 

emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos. Nesta 

senda, inobstante as razões apresentadas na peça vestibular, in casu, 

impõe-se reconhecer a ocorrência de óbice instransponível ao 

prosseguimento do feito, qual seja, o decurso do prazo decadencial. Neste 

sentido, segundo a dicção do art. 23, da Lei 12.016/2009, o direito de 

requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e 

vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No 

presente caso, registra-se que as CDA’s combatidas são do ano de 

2017(2017212073, 2017508772, 2017508771 e 2017508943), sendo que 

as CDA’s de nº 2017508772, 2017508771 e 2017508943 foram objetos de 

termo de confissão de dívida e parcelamento, nas quais, inclusive, 

constam a informação de que estão em parcelamento, ou seja, o 

impetrante tinha conhecimento dos créditos tributários em discussão, 

tendo ajuizado a presente ação somente em 05.02.2019, tendo 

ultrapassado o período de 120 (cento e vinte) dias, na medida em que o 

pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovido de 

efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração. Neste 

sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO 

SUSPENSIVO. SÚMULA 430/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A 

decisão agravada declarou, com amparo na Súmula 430/STF, a 

decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das 

vias ordinárias para buscar o direito que entende ter. 2. Para tentar 

afastar a incidência da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado 

"recurso administrativo hierárquico, na forma do art. 107, da Lei n. 

8.112/1990, com pedido expresso de concessão de efeito suspensivo 

(art. 109)" e que "não se valeu do pedido de reconsideração, previsto no 

art. 106, da Lei n. 8.112/1990". 3. Porém, o que extrai das provas 

documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha nominado 

sua peça como "recurso administrativo hierárquico", o apelo foi dirigido à 

mesma autoridade que aplicou a sanção e recebido como pedido de 

reconsideração, sem efeito suspensivo. 4. Ambas as turmas que 

compõem a Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o 

entendimento de que o pedido de reconsideração ou o recurso 

administrativo desprovido de efeito suspensivo não suspendem o prazo 

para a impetração. Precedentes: RMS 58.712/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019; 

AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2018 e AgInt no 

RMS 50.726/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

DJe 28/11/2017. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 24516 

DF 2018/0183274-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

26/04/2019) E ainda: “AGRAVANTE (S): ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO D E C I S Ã 

O M O N O C R Á T I C AVISTOS...Recurso de agravo de instrumento 

interposto por Atlântica Distribuidora de Bebidas Ltda. contra decisão 

proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face do 

Superintendente de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo indeferiu a liminar vindicada, 

consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do 

Auto de Infração n. 387530010000052000615.O agravante defende que, 

não obstante a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 

019/2001, em lhe foi deferida a liminar possibilitando o recolhimento do 

ICMS sobre o valor das operações de saída das mercadorias, e não sobre 

o valor da pauta fiscal como vinha estabelecendo o fisco, em 02/10/2006 

foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração n. 

387530010000052000615, pela suposta ausência de recolhimento de 

ICMS de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária, no valor de 

R$6.832.603,25. Alega que apresentou defesa administrativa, mas que, 

ainda assim, o fisco manteve a procedência dos Autos de Infração, 

decisão da qual foi intimada em 23/08/2010, razão pela qual buscou a via 

do mandado de segurança para afastar o ato coator. É o que merece 

registro.Decido.Antes de adentrar na análise do feito, necessário um 

breve retrospecto acerca dos atos processuais que se sucederam. Em 20 

de dezembro de 2010 a ora agravante impetrou mandado de segurança 

pugnando liminarmente pela suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário oriundo do Auto de Infração n. 387530010000052000615, 

sendo-lhe indeferida a liminar, o que implicou no ajuizamento do presente 

recurso de agravo de instrumento.Ao analisar o recurso, em 20 de junho 

de 2011, o Relator à época, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, 

converteu o feito em Agravo Retido, nos termos do art. 527, II, do CPC/73 e 

art. 51, LII, do RITJMT, por entender ausentes os requisitos de 

admissibilidade recursal, na forma de instrumento (fls. 225/229-TJ).Dessa 

decisão, a agravante impetrou neste sodalício, em 26 de outubro de 2011, 

o Mandado de Segurança n. 113164/2011, que, após várias interpelações, 

chegou até o STJ por meio de recurso ordinário, onde, ao final, em 25 de 

abril de 2017, a Ministra Regina Helena Costa deu-lhe provimento, 

determinando o processamento e julgamento do presente agravo de 

instrumento como entender de direito (fls. 240/248-TJ).Pois 

bem.Conquanto os autos estejam tramitando desde 20 de dezembro de 

2010, sem que se tenha havido a decretação da decadência do direito de 

impetrar mandado de segurança, o qual, segundo art. 23 da Lei nº 

12.016/2009, “extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados 

da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, é o caso de pronunciá-la 

de ofício, mesmo que nesta via recursal, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, passível de ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

ainda mais porque os autos se arrastam por mais de sete anos.Nesse 
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sentido, colaciono o seguinte precedente, in verbis:“ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. (...) 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a 

decadência, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada a 

qualquer tempo, inclusive de ofício. Precedentes: (RMS 21.760/RS, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 21/08/2007, DJ 

01/10/2007, p. 297; RMS 15.893/PA, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, 

julgado em 07/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 440; RMS 18.842/MG, Rel. Min. 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 

568). (...)” (AgInt no RMS 42.388/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016) (destaquei) 

Extrai-se dos autos que a agravante buscou, pela via do mandado de 

segurança impetrado em 20 de dezembro de 2010, atacar ato do qual teve 

ciência inequívoca em 11 de outubro de 2006, segundo narrado pela 

própria contribuinte na impugnação administrativa (fl. 73-TJ).Entretanto, é 

cediço, segundo lições clássicas de direito civil, que o marco inicial para a 

contagem do prazo decadencial é a data da ciência inequívoca do ato 

impugnado, independentemente da interposição de recurso na esfera 

administrativa, haja vista que, em se tratando de prazo decadencial, o art. 

207 do Código Civil dispõe, in verbis:“Salvo disposição legal em contrário, 

não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou 

interrompem a prescrição.”Do dispositivo supra, vislumbra-se que, em 

regra (“salvo disposição em contrário”), na decadência, o prazo não se 

interrompe, e nem se suspende, corre inexoravelmente contra todos e é 

fatal. Sequer pode ser renunciado (art. 209 do Código Civil), 

diferentemente da prescrição, que pode sofrer interrupção ou suspensão, 

sendo, ainda, renunciável.O fato de as reclamações e os recursos na 

esfera administrativa, ambos elencados no inciso III do art. 151 do Código 

Tributário Nacional, suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, não 

implicam, por sua vez, na dissipação do ato, supostamente ilegal e 

arbitrário, tampouco faz desaparecer o interesse do sujeito lesado de o 

afastá-lo. Aludida suspensão da exigibilidade, por meio de interposição de 

recurso administrativo, tem o condão, apenas, de obstar o início do prazo 

prescricional, o qual passa a fluir somente após o respectivo julgamento, e 

não interfere na contagem do prazo decadencial para a impetração do 

mandado de segurança.Sendo assim, o prazo decadencial de 120 dias a 

que alude o art. 23 da Lei nº 12.016/09, deve ser contado da data do ato 

que se pretende afastar com a impetração, e não sofre afetação diante da 

interposição de recurso administrativo ou de qualquer ato que seja, haja 

vista que, como salientado alhures, o prazo decadencial, como o do 

Mandado de Segurança, não sofre suspensão, e nem interrupção.O ilustre 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua clássica obra “Mandado de 

Segurança”, ensina:“O prazo para impetrar mandado de segurança é de 

cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver 

conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência 

do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe 

desde que iniciado.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 

15ªed. São Paulo, Editora Malheiros, 1994, p.37.) No caso, verifica-se que 

o Auto de Infração n. 387530010000052000615 ora impugnado, conforme 

se extrai da documentação acostada aos autos (fl. 67/68-TJ), foi lavrado 

em 06 de outubro de 2006, do qual, segundo narrado pela própria 

agravante na impugnação administrativa (fl. 73-TJ), teve ciência em 11 de 

outubro de 2006, apresentando, assim, em 07 de novembro de 2006, 

defesa em sede administrativa.Contudo, conforme se observa dos autos, 

o mandado de segurança somente foi impetrado em 20 de dezembro de 

2010, quando já transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias a que alude 

o art. 23 da Lei 12.016/2009.Ressalta-se que, pelos fundamentos retro 

delineados, não há como considerar a data da ciência da decisão do 

processo administrativo como marco inicial para a contagem do prazo 

decadencial de 120 dias, o qual, segundo alega a agravante, ocorreu em 

23 de agosto de 2010, haja vista que resta inequívoco que a impetrante 

teve ciência do auto de infração em 11 de outubro de 2006.Nesse sentido, 

o entendimento do STJ:“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REITERAÇÃO 

DE PEDIDO. SÚMULA 7/STJ. RESTABELECIMENTO DE PRAZO 

DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A teor da Súmula 430/STF, o prazo 

decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe 

nem se suspende em razão de pedido de reconsideração ou da 

interposição de recurso administrativo. 2. O Tribunal de origem assentou 

que "o impetrante formulou novo requerimento, idêntico ao primeiro, no 

qual repetia o pedido de averbação em seu prontuário de tempo de serviço 

sob a condição insalubre para posterior contagem de tempo especial para 

aposentadoria, com fundamento na Decisão Normativa do Tribunal de 

Justiça, no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5 c.c. o artigo 57 da Lei 

8.213/91, o qual novamente foi indeferido pela impetrada". Assim, não há 

como aferir eventual distinção entre os requerimentos, ou a alegada "nova 

situação jurídica" sem que se abram as provas dos autos ao reexame. 3. 

Ao extinguir o processo com julgamento de mérito em razão de o 

impetrante ultrapassar o prazo de 120 dias para ajuizamento do 

mandamus, a Corte estadual agiu em consonância com o entendimento do 

STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

AREsp 489.775/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014) (destaquei) Sendo assim, não 

havendo previsão legal no ordenamento tributário (“disposição legal em 

contrário”), quanto à interrupção ou suspensão do prazo decadencial para 

a impetração do mandado de segurança em razão da interposição de 

recurso administrativo, prevalece a regra geral do art. 207 do Código Civil, 

de inaplicabilidade, à decadência, das normas que impedem, suspendem 

ou interrompem a prescrição, impondo-se, assim, a extinção do remédio 

constitucional.De antemão, refuta-se qualquer alegação de impossibilidade 

de pronunciamento da decadência do Mandado de Segurança no presente 

recurso, haja vista que, no caso, restou configurada patente violação da 

norma de ordem pública, perceptível pela análise dos documentos 

carreados aos autos, o que torna admissível, em situações excepcionais, 

a manifestação do Juízo de segundo grau, mesmo que à míngua do trato 

da matéria no Juízo de Primeiro Grau. Em caso análogo, inclusive, a Exma. 

Sra. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, membro deste 

sodalício, teceu-se as seguintes considerações: “(...) A meu ver, não há 

nisso qualquer situação que configure nulidade da decisão por supressão 

de instância, já que, seria até contraproducente que o Tribunal, ainda que 

constatando, por um simples passar de olhos nos autos, a decadência do 

direito de uso da ação mandamental, deixasse para se manifestar somente 

por oportunidade do Reexame da Sentença ou do Apelo interposto, 

anuindo com o correr de um processo pautado pelo dispêndio de um 

trabalho inútil e de todo imprestável, ainda mais que tal demora terá por 

maior prejudicado o Impetrante/Agravante, posto que isto, só atrasará 

ainda mais a discussão de fundo do litígio que o levou a bater às portas do 

Judiciário.(...)” (AI 25318/2005, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2006, Publicado 

no DJE 28/04/2006) Neste campo, não se olvide que a decadência 

constitui matéria de ordem pública, conduzindo, assim, ao seu 

reconhecimento de ofício, ante a extrapolação do prazo de 120 (cento e 

vinte) dias a que alude o art. 23 da Lei 12.016/2009.Diante do contexto ora 

apresentado é que se mostra útil o que se tem denominado de efeito 

translativo dos recursos, consistente na “aptidão que os recursos em 

geral têm de permitir ao órgão ad quem examinar de ofício matérias de 

ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do 

recurso. É decorrência natural de elas poderem ser conhecidas pelo juízo 

independentemente de arguição. Questões como prescrição, decadência, 

falta de condições da ação ou de pressupostos processuais, poderão ser 

examinadas pelo órgão ad aquém ainda que não suscitadas” (Marcos 

Vinicius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado. São 

Paulo, Saraiva, 2011, p. 496).Por fim, impende assinalar que a extinção do 

direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito 

material eventualmente titularizado pela impetrante, ora agravante, a quem 

se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias, 

meio legal, inclusive, mais abrangente e passível de dilação probatória, o 

que, aparentemente, demanda o caso.Isso posto, em face do 

reconhecimento, de ofício, da decadência do direito de impetrar o remédio 

processual eleito, aplico o efeito translativo dos recursos para julgar 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 23 

da Lei 12.016/2009 e no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Prejudicado o presente agravo de instrumento.Comunique-se sobre esta 

decisão ao Juízo do feito.Publique-se e intimem-se.Cumpra-se.Após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Cuiabá, 20 de agosto de 

2018.José Zuquim NogueiraDesembargador Relator (AI 60314/2011, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018)” (TJ-MT 

- AI: 00603144620118110000603142011 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/08/2018) Contudo, 

a decadência, nesse caso, implica na extinção do direito a optar pela via 
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célere do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei n° 

12.016/09, carecendo o mandamus, portanto, de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo e de interesse processual, 

compreendida neste aspecto a inadequação do meio processual utilizado 

à pretensa tutela de direito. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA 

vindicada e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 6°, §5° e art. 23 da Lei n° 

12.016/2009, e art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036730-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DE ASSUMPCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO OAB - MT4160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036730-23.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA ISABEL DE ASSUMPCAO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Maria Isabel de 

Assumpção, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Nulidade 

de CDA c/c Pedido de Tutela Antecipada, em face do Estado de Mato 

Grosso, visando a sustação do protesto referente à CDA nº 2017218931. 

Inicialmente informa que o processo nº 1003423-72.2017.8.11.0041, em 

trâmite neste Juízo, tem como parte a irmã da requerente e se trata do 

mesmo imóvel objeto daquele feito. Aduz que no ano de 2013, seu genitor 

foi ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT se 

informar a respeito de doação do imóvel comercial localizado no Edifício 

Santa Rosa Tower, sala 802, à requerente, que não se concretizou. 

Aponta que recebeu notificação do Cartório de Protesto de Título a CDA 

objeto da discussão, no valor de R$14.057,16 (quatorze mil e cinquenta e 

sete reais e dezesseis centavos). Por meio de despacho de nº 26577817, 

foi postergada a apreciação da tutela para momento posterior a 

manifestação da parte requerida, sendo que o requerido a apresentou 

como se vê id nº 27466405. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora almeja 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, ao que que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. In casu, constata-se a 

probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada na CI 

nº 147/GITCD-SEFAZ/2018, na qual informa que o débito tributário em voga 

tem a or igem no mesmo imóvel do processo nº 

1003423-72.2017.8.11.2017, e, inclusive, no mesmo processo 

administrativo, sendo que naqueles autos a tutela de urgência foi deferida 

uma vez que restou demonstrado que não houve a transferência do 

imóvel, não incidindo, dessa forma, a cobrança do ITCD, e que para que se 

evite decisões conflitantes e em respeito a Segurança Jurídica, defiro a 

tutela sob o mesmo fundamento dos autos nº 1003423-72.2017.8.11.2017. 

Assim, em análise de cognição sumária, vislumbra-se a ilegalidade na 

cobrança do ITCD que está causando entraves a Requerente, 

demonstrando-se, assim, o perigo de dano ou o resultado útil do processo 

configurado no próprio protesto, que por si só acarreta prejuízos de difícil 

reparação. Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de 

irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a 

cobrança na forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o 

Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de sustar os efeitos do protesto da 

CDA nº 2017218931, protocolo nº 6060212, no valor de R$14.057,16 

(quatorze mil e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), do 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá- MT, até ulterior deliberação. Expeça-se o 

necessário. Providencie-se a citação do requerido, para querendo, 

apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1041222-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPNEU - RECICLAGEM DE PNEUS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MELON DE SOUZA NEVES OAB - MT18608/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1041222-58.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ECOPNEU - RECICLAGEM DE 

PNEUS LTDA. REQUERIDO: Estado de Mato Grosso e outros Vistos, etc. 

Ecopneu Reciclagem de Pneu Ltda. e Outro, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou a presente Demanda Anulatória e Declaratória de Débitos e 

Relação Tributária Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a tutela de urgência para 

suspender a exigibilidade das CDA’s nº 20191642063, 2019162803, 

201998705, 20181170064, 20181005925, 2018929400, 2018778528, 

2018720878, 201831630, 2017504417, 2017471122 e 2017344934 bem 

como para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Aduz 

que é indústria com matriz em Campo Grande e filial em Cuiabá, a qual, em 

que pese tenha em seu contrato social caracteres de comércio, detém 

operação de prestação de serviço de trituração de pneus inservíveis. 

Alega que coleta os pneus a custo zero em nome de EMDAPI – Empresa 

de Destinação Adequada de Pneus Inservíveis e que após pagar apenas 

por mão de obra, remete para a mesma empresa três subprodutos, quais 

sejam: pneu triturado, arame de pneu e granulado. Salienta que a empresa 

presta industrialização, não circulando mercadorias, não havendo, pois, 

incidência de ICMS. Anexou documentos. Inicialmente distribuída na 2º 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito veio 

redistribuído para este Juízo em razão de declino de competência, 

conforme id nº 24901716. Na decisão de id nº 26560716 foi concedido o 

parcelamento das custas processuais, ao que a parte autora informou o 

pagamento da primeira parcela como se vê no id nº 27593590. Vieram os 

autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito de Tutela de Evidência se reveste de tutela de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação O Novo Código de 

Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o magistrado poderá conceder a tutela antecipada, desde 

que presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, em análise prefacial, 

própria dessa seara de cognição sumária, entendo como demonstrados 

os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão 

vejamos. A meu ver, a probabilidade do direito consubstancia sobre o 

serviço prestado pela requerente, qual seja, trituração de pneus 

inservíveis para a fabricação de subprodutos. Deste modo, nesse 

momento de análise perfunctória entendo que a operação não incide ICMS 

sobre a atividade prestada pela autora, não havendo se falar em 

pagamento do mencionado imposto, além de que o próprio E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso apreciando caso semelhante a este ora 

analisado reconheceu que deve incidir o ISS e não ICMS. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – SERVIÇOS DE 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – INCIDÊNCIA DE ISS – DIFERENCIAL DA 

ALÍQUOTA DE ICMS INDEVIDA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – ART. 151, V, 
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DO CTN – RECURSO PROVIDO. O ISS só incidirá quando a prestação de 

serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus for efetivada 

diretamente ao usuário final, o que, a priori, restou comprovado pela 

empresa prestadora do serviço. Presente a verossimilhança das 

alegações, no que se refere a não incidência do ICMS sobre o fato 

gerador que deu origem aos débitos lançados em conta corrente fiscal, 

impõe-se a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos 

termos do art. 151, V, do CTN.” (TJMT, AI 5386/2015, Quarta Câmara Cível, 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 24/11/2015) E ainda: 

“TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL CONSTITUCIONAL – ICMS – SERVIÇO DE 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – ACÓRDÃO RECORRIDO – CONTRADIÇÃO 

E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E ADISTRIÇÃO – OFENSA 

– NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE 

ICMS – OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM PESSOA JURÍDICA NÃO 

CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. 

1. A contradição externa, entre a conclusão do acórdão e elementos dos 

autos, não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. É válido 

acórdão que se encontra devidamente fundamentado, ainda que sob ótica 

legal diversa da defendida pelas partes. 3. A alegação de ofensa ao 

princípio do contraditório restou prejudicada, pois a parte recorrente não 

demonstrou ter sido a petição meritória da Fazenda Pública considerada 

na sentença. 4. Atendem ao princípio da adstrição a sentença e o acórdão 

que decidiram a lide nos limites do pedido, diante da inexistência de 

relação jurídico-tributária entre o recorrente e o Estado mato-grossense 

em relação ao ICMS; 5. É devido o diferencial de alíquota pelo Estado de 

Mato Grosso ao adquirente da mercadoria não é contribuinte do imposto. 

Inexistência de violação à legislação federal. Precedentes. 6. Recurso 

especial não provido.” (STJ, REsp 935.420, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 19/06/2009) Já o perigo de dano, consiste 

na própria certidão de dívida ativa, que por si só acarreta prejuízos de 

difícil reparação à parte autora. Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA para suspender a exigibilidade das CDA’s nº 20191642063, 

2019162803, 201998705, 20181170064, 20181005925, 2018929400, 

2018778528, 2018720878, 201831630, 2017504417, 2017471122 e 

2017344934 bem como para que seja emitida a certidão positiva com 

efeitos de negativa para os requerentes, até ulterior deliberação. 

Expeça-se o necessário. Providencie-se a citação do requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036320-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BEZERRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036320-62.2019.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO BEZERRA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória c/c Anulatória, Restituição, Obrigação de 

Fazer e Indenizatória Por Danos Morais, Com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência ajuizada por Paulo Bezerra Silva em face do Estado de Mato 

Grosso e Outro, que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá-MT. 2. Em análise ao aos autos, verifico a falta do 

recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 

321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente 

comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1058231-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1058231-33.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2019 14:35:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LUDMILA RODRIGUES BERNINE - OAB/MT 12.503 

CPF Nº 007.564.781-89 - CONTRIBUINTE 734915931 CDA's Nºs 

2016/1269231 e 2018/1703054. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

014.36.022.0420.004 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.382,02- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente em 06/12/2019 via PJe, pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de LUDMILA RODRIGUES – CPF Nº 

007.564.781-89, pretendendo o recebimento de IPTU’s inscritos nas CDA’s 

Nºs 1703054 venc. 11/04/2017 e 12692361 venc. 29/05/2015 que recaiu 

sobre o Imóvel de Inscrição Municipal Nº 01.4.35.022.0420.004, e o valor 

atribuído à causa foi R$2.382,02- (ID 26929533). A petição inicial veio 

acompanhada de cópia das CDA’s supracitadas (ID 26929532). Em 

09/12/2019 a Parte Executada, advogando em causa própria (OAB/MT 

12.503), compareceu aos autos espontaneamente, para propor acordo de 

pagamento com o Município Exequente, requerendo nos seguintes termos: 

“LUDMILA RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

postulando em causa própria, vem com o devido respeito e acatamento, 

visando sua boa - fé e interesse em pagar o débito, se dar por citada, e 

propor acordo para pagamento, sendo o valor original da dívida, ou seja, o 

valor de R$ 658,24 (seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos), a vista e o valor de R$613,32 (seiscentos e treze reais e trinta 

e dois centavos) para pagamento dia 13/01/2020. Segue em anexo, o 

comprovante do depósito judicial referente ao pagamento a vista, no valor 

de R$ 658,24 (seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos), e requer que a parte Exequente seja intimada, para se 

manifestar quanto a proposta realizada por esta executada.” sic (ID’s 

27107489, 27109334, 27110152 e 27110177). É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. I. Primeiramente, CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Por outro lado, observo que 

apesar de inexistir DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO da Parte Executada, com 

o seu comparecimento espontâneo nesta Execução Fiscal (ID 27107489), 

postulando em causa própria, para propor acordo de pagamento com o 

Município Exequente, a ausência de citação está suficientemente suprida, 

nos termos do § 1º do Art. 239 c/c Art. 312 do CPC/2015, razão pela qual 

a DECLARO CITADA em 09/12/2019, bem como, nos termos do Art. 437, § 

1° do CPC e SUSPENDO a expedição da sua Carta Citação. E dando 

proseguimento a este feito, ad cautelam, DETERMINO: III. DÊ-SE VISTA 

imediatamente destes autos ao Município Exequente para se MANIFESTAR 

quanto a petição da Parte Executada (ID 27107489) e os documentos 

acostados nos ID’s 27109334, 27110152 e 27110177, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 CPC/2015) e presunção de que 

aquiesceu com o pagamento efetuado pela Parte Executada, nos termos 

acima, dando por satisfeito e quitado os créditos executados nestes autos 

eletrônicos, com a consequente extinção desta Execução Fiscal, nos 

termos do Art. 924, inc. II do CPC, face a satisfação dos seus créditos. II. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem estes autos À CONCLUSÃO 

para decisão. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que subscreveu a exordial (ID 26929533), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME (PJe e DJe) a 

Parte Executada, advogando em causa própria (ID 27107489) conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 
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Sistema PJe -TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre 

os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica 

sobre os documentos anexados à contestação. § 1º Sempre que uma das 

partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu 

respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 

adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. ... FIM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036667-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RALED ABDO AMIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036667-95.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RALED ABDO AMIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico Perfeito, e, Inexistência de 

Débito Com Pedido de Condenação em Danos Materiais e Mora, Com 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência ajuizada por Raled Abdo 

Amim em face do Estado de Mato Grosso e Outro, que veio redistribuída 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Em análise ao 

aos autos, verifico a falta do recolhimento das custas processuais. 3. 

Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 

(trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002681-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

SANTOS & LARA LTDA - ME OAB - 09.412.488/0001-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002681-19.2020.8.11.0041 REQUERENTE: SANTOS & LARA LTDA - ME 

REQUERIDO: PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

Vistos etc. 1. Em que pese ser possível uma empresa seja também 

beneficiada com a Justiça Gratuita, a exegese subtraída do artigo 98 e 

seguintes, do NCPC, é no sentido de que as pessoas jurídicas devem 

comprovar de forma robusta, que seu lucro líquido mensal é insuficiente 

para custear as despesas processuais, não bastando, neste caso, a 

simples declaração de hipossuficiência como ocorre com as pessoas 

físicas. Neste mesmo sentido se posiciona o Egrégio TJMT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

JURÍDICA - COOPERATIVA – CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS 

JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR - 

POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA 

INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. A PESSOA JURÍDICA pode beneficiar-se das isenções de 

que trata a gratuidade da JUSTIÇA em casos excepcionais (art. 99, § 3º, 

CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer 

frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Deve 

ser revogada a gratuidade quando existem nos autos elementos que 

afastam a precariedade econômica alegada. O recolhimento das custas ao 

final do processo só é admitido quando cabalmente demonstrado a 

incapac idade f inance i ra  momentânea da  par te . ”  (N .U 

1004848-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)”. 2. 

Deste modo, nos termos do artigo 321, § único, do CPC, concedo a parte 

autora o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as custas judiciais ou 

comprove sua precária situação econômica, com cópia da Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar que o pagamento 

das custas judiciais poderá comprometer seu sustento. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

decisão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000826-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CAMPOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENCE CRONEMBERGER HARET DRAGO OAB - SP257376 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000826-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CINTIA CAMPOS ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO e outros Vistos etc... 1 – 

Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, 

ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade 

os fatos que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012733-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012733-11.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RB COMERCIO DE ROUPAS E 

CALCADOS LTDA - ME REU: Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral 

Vistos etc... 1 – Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre as provas que, ainda, pretendem produzir, justificando-as e 
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indicando como objetividade os fatos que com elas desejam demonstrar. 2 

- Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0015273-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0015273-49.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/10/2019 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ N° 60.746.948/00014-12 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$64.162,66- 

DESPACHO 11018 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos inicialmente de forma física 

em 02/10/2019, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL N° 

40886-52.2011.811.0041, pelo BANCO BRADESCO S/A – CNPJ nº 

60.746.948/00014-12, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor 

atribuído à causa foi R$64.162,66- (ID’s 27262466, 27263748, 27263749 e 

27263750). A petição inicial veio acompanhada dos documentos “GUIA DE 

CUSTAS JUDICIAIS” e “COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO” (ID 27263750 

– p. 5/6). Em 11/12/2019 a Secretaria deste Juízo certificou que estes 

autos, originariamente físicos, foram digitalizados, nos termos da Portaria 

Conjunta n° 1076/2019-PRES-CGJ, sendo distribuídos automaticamente no 

Sistema PJe, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, a este Juízo (ID 

27262467). É o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, observo que não foi juntado o Instrumento de Procuração 

outorgado pelo Banco Embargante ao subscritor do substabelecimento de 

fls. 18, Dr. Mauro Paulo Galera Mari - OAB/MT 3.056, tampouco o 

comprovante de depósito judicial no valor atualizado da execução que 

pretende embargar. No presente caso, estabelece o Art. 104 do CPC, que 

“O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo 

para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato 

considerado urgente”. Não obstante a determinação legal acima, o próprio 

legislador excepciona a sua juntada no momento da distribuição da ação, 

possibilitando ao advogado promover a juntada do instrumento em 15 

(quinze) dias, conforme determinação contida no §1º “Nas hipóteses 

previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, 

exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual 

período por despacho do juiz”. Contudo, a situação versada nos autos não 

retrata a exceção acima referida, devendo, portanto, o Advogado 

subscritor da petição inicial observar o comando legal contido na primeira 

parte do caput do Art. 104 do CPC/2015. Ademais, sobre a ausência de 

juntada do comprovante de depósito judicial no valor atualizado da 

Execução Fiscal nº 40886-52.2011.811.0041, descumpre o Banco 

Embargante a norma prevista na Lei de Execução Fiscal – Lei nº 6.830/80, 

que determina como condição de recebimento dos embargos a garantia da 

execução fiscal (§ 1º do Art. 16 da LEF). I. Dessa forma, em atendimento 

ao Art. 104 do CPC, INTIME (PJe e DJe) o Advogado subscritor da inicial, 

para que junte aos autos de INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO outorgada 

pelo Banco Embargante, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de extinção 

do processo com fundamento no Art. 485, inc. IV do CPC. No mesmo 

prazo, em observância ao disposto no § 1º do Art. 16 da Lei nº 6.830/80, 

providencie a juntada do COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUDICIAL no valor 

atualizado da Execução Fiscal Embargada, sob pena de extinção deste 

processo sem resolução do mérito. II. Decorrido o prazo assinalado, sem a 

juntada dos referidos documentos, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e venham estes autos À CONCLUSÃO para 

prolação de sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO). III. Por outro lado, 

promovida a juntada dos DOIS documentos no prazo assinalado acima, 

considerando que a EXECUÇÃO FISCAL Nº 40886-52.2011.811.0041, a 

que se referem estes Embargos, tramita em AUTOS FÍSICOS, pelo Sistema 

Apolo, o que inviabiliza o apensamento/vinculação daquela a estes AUTOS 

ELETRONICOS, em trâmite pelo Sistema PJe, em cumprimento ao § 1º do 

Art. 914 do CPC, para viabilizar a tramitação por dependência dos feitos e 

evitar decisões conflitantes, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor Judiciário que proceda imediatamente à 

DIGITALIZAÇÃO dos autos da EXECUÇÃO FISCAL Nº 

40886-52.2011.811.0041 (ATO ORDINATÓRIO), DANDO-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema Apolo (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO 

naqueles autos (ATO ORDINATÓRIO). IV. Na sequência, DETERMINO ao 

Sr. Gestor Judiciário que promova o associação/vinculação destes autos 

à EXECUÇÃO FISCAL N.º 40886-52.2011.811.0041, em cumprimento ao § 

1º do Art. 914 do CPC (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO em ambos os 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). V. Após, EXPEÇA o Sr. Gestor 

Judiciário ofício, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais 

do Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda à vinculação aos 

autos da EXECUÇÃO FISCAL nº 40886-52.2011.811.0041 do valor 

depositado em Juízo (ATO ORDINATÓRIO), ANEXANDO nestes autos o 

Código de rastreabilidade do envio e da resposta ao ofício (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO sobre cumprimento, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP) (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Em seguida, CERTIFIQUE nestes autos a suficiência do 

valor das Custas Judiciais recolhidas (ID 27263750 – p. 5/6) (ATO 

ORDINATÓRIO). Caso insuficiente, INTIME (PJe) o Banco Embargante, 

através de seu Advogado Constituído (ID 27263750 – p. 4), para 

complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do CPC/2015, cumprindo o 

Sr. Gestor, decorrido o prazo acima, CERTIFICAR sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e remeter os autos À CONCLUSÃO ao Gabinete 1 

deste Juízo, para sentença de extinção destes Embargos sem julgamento 

mérito e, consequentemente, conversão do depósito judicial em penhora e 

aplicação dos Arts. 904 e 905 do CPC (ATO ORDINATÓRIO). VII. Por outro 

lado, caso suficiente o valor das Custas Judiciais (ID 27263750 – p. 5/6), 

CERTIFIQUE sobre regularidade e acerca da tempestividade dos presentes 

Embargos (ATO ORDINATÓRIO), conforme Art. 16 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). VIII. Se intempestivos, CERTIFIQUE sobe tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem-me os autos imediatamente À CONCLUSÃO para 

decisão (ATO ORDINATÓRIO). IX. Contudo, se tempestivos, com 

fundamento no Art. 17 da LEF, RECEBO os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para discussão, DETERMINO o seu regular processamento e, 

com fundamento no Art. 151, inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO 

FISCAL N.º 40886-52.2011.811.0041, devendo o Sr. Gestor proceder às 

anotações de praxe naqueles e nestes autos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO em ambos (ATO ORDINATÓRIO). X. Após cumprimento 

acima, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para IMPUGNÁ-LOS, no prazo de TRINTA DIAS, sob 

pena de preclusão (Art. 223 CPC/2015). XI. Decorrido o prazo para 

impugnação, com ou sem a sua apresentação, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Advogado 

Constituído do Banco Embargante (ID 27263750 – p. 4), nos termos do Art. 

270 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral; ... - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança 

bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de 

terceiros. § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, 

fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da 

penhora. § 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz 

cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. ... 

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do 

seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - da 

intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado 

antes de garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, o 

executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º - Não será admitida 

reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 

incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e 
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serão processadas e julgadas com os embargos. Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015 Art. 104. O advogado 

não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os 

acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em 

lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em 

consideração à complexidade do ato. ... § 4o Será considerado tempestivo 

o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa 

causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato 

por si ou por mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à 

parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz 

verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos 

estabelecidos em lei. § 1o Constatada a falta, o juiz ordenará a 

instauração de processo administrativo, na forma da lei. ... Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 904. A satisfação do 

crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 905. O juiz 

autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu 

crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens 

alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e 

rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: ... Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. §1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal. FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1057827-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1057827-79.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/12/2019 

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ N° 00.000.000/0001-91 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$36.782,21- 

DESPACHO 11018 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente via PJe em 

05/12/2019, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL N° 0501514- 

97.2015.8.11.0041, pelo BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ nº 

00.000.000/0001-91, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor 

atribuído à causa foi R$36.782,21- (ID 26924655). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID’s 26924657, 26924662, 26924671, 

26924674, 26924678, 26924681, 26924693 e 26924742. Em 05/12/2019 

os autos vieram à conclusão. É o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que promova o 

associação/vinculação destes autos à EXECUÇÃO FISCAL N.º 

0501514-97.2015.8.11.0041, em cumprimento ao § 1º do Art. 914 do CPC 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO em ambos os autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). II. Após, EXPEÇA o Sr. Gestor Judiciário ofício, via 

Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça deste Estado, para que proceda à vinculação aos autos da 

EXECUÇÃO FISCAL nº 0501514-97.2015.8.11.0041 do valor de 

R$36.782,21-, depositado em Juízo na data de 12/11/2019 (ID 26924678) 

(ATO ORDINATÓRIO), ANEXANDO nestes autos o Código de 

rastreabilidade do envio e da resposta ao ofício (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICANDO sobre cumprimento, sob pena de responsabilidade (Lei 

Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP) (ATO ORDINATÓRIO). III. 

Em seguida, CERTIFIQUE nestes autos a suficiência do valor das Custas 

Judiciais (ID 26924671) (ATO ORDINATÓRIO). Caso insuficiente, INTIME 

(PJe) o Banco Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 

26924655), para complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do CPC 

(ATO ORDINATÓRIO), cumprindo o Sr. Gestor, decorrido o prazo acima, 

CERTIFICAR sobre tempestividade e remeter os autos À CONCLUSÃO ao 

Gabinete 1 deste Juízo (ATO ORDINATÓRIO), para sentença de extinção 

destes Embargos sem julgamento mérito e, consequentemente, conversão 

do depósito judicial em penhora e aplicação dos Arts. 904 e 905 do 

CPC/2015. IV. Por outro lado, caso suficiente o valor das Custas Judiciais 

(ID 26924671), CERTIFIQUE acerca da tempestividade dos presentes 

Embargos, conforme Art. 16 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) (ATO 

ORDINATÓRIO). V. Se intempestivos, CERTIFIQUE (ATO ORDINATÓRIO)e 

voltem-me os autos imediatamente À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, se tempestivos, com fundamento no Art. 17 

da LEF, RECEBO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para discussão, 

DETERMINO o seu regular processamento e, com fundamento no Art. 151, 

inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO FISCAL N.º 

0501514-97.2015.8.11.0041, devendo o Sr. Gestor proceder às 

anotações de praxe naqueles e nestes autos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO em ambos (ATO ORDINATÓRIO). VII. Após cumprimento 

acima, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para IMPUGNÁ-LOS (ATO ORDINATÓRIO), no prazo 

de TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 CPC/2015). VIII. 

Decorrido o prazo para impugnação, com ou sem a sua apresentação, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o 

Advogado Constituído do Banco Embargante (ID 26924655), nos termos do 

Art. 270 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema 

PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral; ... - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança 

bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de 

terceiros. § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, 

fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da 

penhora. § 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz 

cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. ... 

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do 

seguro garantia; III - da intimação da penhora. Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos processuais serão 

realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o 

juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. ... § 

4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 

prazo. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte 

e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2º Verificada 
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a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, 

sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. § 1o Constatada a 

falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma 

da lei. ... Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação 

integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o 

produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de 

outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: 

... Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. §1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1038002-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEU JOSE DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1038002-52.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/08/2019 

EMBARGANTE: DIRLEU JOSÉ DA SILVA CPF Nº 466.923.559-15 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$2.777,03- 

DESPACHO 11018 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, distribuídos eletronicamente via PJe 

em 30/08/2019, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0503464-44.2015.8.11.0041, por DIRLEU JOSÉ DA SILVA – CPF Nº 

466.923.559-15, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído 

à causa foi R$2.777,03- (ID 23071226). Com a inicial, vieram vinculados os 

documentos de ID’s 23071227, 23071233, 23071235, 23071238, 

23071239, 23072041, 23072043, 23072045 e 23072047. Na mesma data 

da distribuição processual, este Juízo proferiu DECISÃO, determinando o 

apensamento/vinculação destes Embargos aos autos eletrônicos da 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0503464-44.2015.8.11.0041 e, após, que fossem 

remetidos ao Gabinete Virtual do Juízo Auxiliar da CGJ TJMT – REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019 (ID 23083310). Concomitantemente à decisão retro, a 

Parte Embargante peticionou nos autos para requerer a juntada do 

comprovante de recolhimento das Custas Judiciais (ID’s 23116335, 

23116336 e 23116338). Em 07/10/2019 os autos vieram à conclusão. É o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, considerando o 

término do REGIME DE EXCEÇÃO 2019 em 30/08/2019, conforme 

Provimento n° 18/2019-CM, e o início do REGIME DE EXCEÇÃO 2020, nos 

termos do Provimento n° 03/2020-CM, o qual estabeleceu a competência 

deste Juízo para análise dos processos distribuídos a partir de 

01/01/2019, TORNO SEM EFEITO a segunda parte do Despacho de ID 

23083310, verbis: "cumprindo ao Sr. Gestor deixar de remeter estes autos 

ao Gabinete Virtual do Juízo Auxiliar da CGJ TJMT" e, dando 

prosseguimento aos presentes Embargos, DETERMINO: I. Considerando 

que a Ordem de Bloqueio de Valores n° 20190007018097, emitida pelo 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ TJMT Dr. Gerardo Humberto Alves 

Silva, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, nos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0503464-44.2015.8.11.0041, obteve êxito na constrição do 

crédito fiscal executado (ID’s 23072045 e 23072047), EXPEÇA o Sr. 

Gestor Judiciário ofício, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda à 

v incu lação  aos  au tos  da  EXECUÇÃO F ISCAL  Nº 

0503464-44.2015.8.11.0041, nos termos do § 2º do Art. 9º da LEF, do 

valor de R$4.576,01- penhorado via BACENJUD na data de 23/07/2019, 

conforme ID 23072047 destes autos e ID 22063318 dos autos da referida 

Execução Fiscal, ANEXANDO nestes autos o Código de rastreabilidade do 

envio e da resposta ao ofício e CERTIFICANDO sobre cumprimento, sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 

CP) (ATO ORDINATÓRIO). II. Em seguida, CERTIFIQUE nestes autos a 

suficiência do valor das Custas Judiciais (ID’s 23116336 e 23116338) 

(ATO ORDINATÓRIO). Caso insuficiente, INTIME (PJe e DJe) a Parte 

Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 23116335), para 

complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do CPC, cumprindo o Sr. 

Gestor, decorrido o prazo acima, CERTIFICAR sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e remeter os autos À CONCLUSÃO ao Gabinete 1 deste 

Juízo, para sentença de extinção destes Embargos sem julgamento mérito 

e, consequentemente, aplicação dos Arts. 904 e 905 do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Por outro lado, caso suficiente o valor das Custas 

Judiciais (ID’s 23116336 e 23116338), CERTIFIQUE acerca da 

tempestividade dos presentes Embargos, conforme Art. 16 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) (ATO ORDINATÓRIO). IV. Se intempestivos, CERTIFIQUE 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem-me os autos imediatamente À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). V. Contudo, se tempestivos, com 

fundamento no Art. 17 da LEF, RECEBO os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para discussão, DETERMINO o seu regular processamento e, 

com fundamento no Art. 151, inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO 

FISCAL N.º 0503464-44.2015.8.11.0041, devendo o Sr. Gestor proceder 

às anotações de praxe naqueles e nestes autos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO em ambos (ATO ORDINATÓRIO). VII. Após cumprimento 

acima, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente para IMPUGNÁ-LOS, no prazo de TRINTA DIAS, sob 

pena de preclusão (Art. 223 CPC) (ATO ORDINATÓRIO). VIII. Decorrido o 

prazo para impugnação, com ou sem a sua apresentação, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) a 

Parte Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 23116335), 

nos termos do Art. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 151. Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral; ... 

- LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor 

da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem 

do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança 

bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de 

terceiros. § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, 

fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da 

penhora. § 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz 

cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. ... 

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do 

seguro garantia; III - da intimação da penhora. Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos processuais serão 

realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o 

juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. ... § 

4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 

prazo. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte 

e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2º Verificada 

a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, 

sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. § 1o Constatada a 
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falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma 

da lei. ... Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação 

integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o 

produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de 

outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: 

... Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. §1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. - PROVIMENTO N. 18/2019-CM, DE 09 DE 

SETEMBRO DE 2019: Disponibilizado - 10/9/2019 Diário da Justiça 

Eletrônico - MT - Ed. nº 10574 Página 3 de 161 Antecipa parcialmente o 

encerramento do regime de exceção na Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 05/2019-CM, 

de 09 de abril de 2019 e alterado pelos Provimentos n. 07 e 11/2019-CM. O 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em 

observância à decisão prolatada nos autos do Regime de Exceção n. 

01/2019 (CIA n. 0009930-98.2019.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º. Antecipar parcialmente o 

encerramento do regime de exceção na Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, instaurado pelo Provimento n. 05/2019-CM, 

de 09 de abril de 2019, e alterado pelos Provimentos n. 07 e 11/2019-CM, 

nos termos deste Provimento. Art. 2º . Fica antecipado para o dia 30 de 

agosto de 2019, o encerramento do regime de exceção na Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, exclusivamente 

nos executivos fiscais municipais da referida unidade judiciária. Art. 3º. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 30 de agosto de 2019. Cuiabá, 09 de setembro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (documento 

assinado digitalmente)... PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO 

DE 2020: Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO 

DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1 ° Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2° Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe Disponibilizado - 
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inventariar os processos e coordenar a equipe de virtualização, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 3° Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir 

e sentenciar os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente 

da Execução Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. 

Art. 4° Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina 

Oliveira de Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o 

período do regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 1º.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico – CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6° Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente) (grifei) 

FIM

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 724796 Nr: 20476-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção 

apresentado pelo Município Exequente às fls. 21, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 20476-70/2011 CÓD. 724796, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação ao Executado ADILSON 

DE CASTRO OLIVEIRA - CPF Nº 196.687.596-72, declarando extinto o 

presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento do crédito 

executado após a distribuição da ação. CONDENO a Parte Executada ao 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, devendo ser 

intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar da sua 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).DEIXO de 

condenar a Parte Executada no pagamento de honorários sucumbenciais 

ao Município Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria 

Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 

433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 2654/1988.Decorrido o prazo para 

recolhimento das custas pela Parte Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 574 

da CNG.CGJ/MT, encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80).INTIME-SE desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo 

(DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.(...)CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito(...)- 

homologar a desistência da ação; ...§ 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.FIM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737398 Nr: 33898-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA ZAQUEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ - OAB:PROC.MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITAO - OAB:13592/MT
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 Vistos em regime de exceção.

 Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública

 Municipal, objetivando a satisfação do crédito lastreada na(s) CDA(s) 

acostadas

 aos autos.

 Em diligência por meio do sistema informatizado da Prefeitura

 Municipal de Cuiabá, constatou-se que o débito executado foi 

devidamente

 quitado, como se verifica do demonstrativo acostado nos autos.

 O caso não comporta maiores digressões, uma vez que tratando

se de débito pago, a obrigação está satisfeita, situação que demanda a 

extinção

 da ação executiva, nos termos do 924, II, do CPC.

 Ante o exposto e com fundamento no dispositivo supramencionado,

 julgo extinta a ação de execução fiscal.

 Custas pelo Executado.

 Com a ciência da PGM, certifique-se o trânsito em julgado, em

 seguida, dê-se baixa e arquive-se.

 PRI.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, (data registrada no sistema).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80529 Nr: 8722-49.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, ALLAN KARDEC 

SANTOS, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, FRANCISCO ADENOR 

PINHEIRO FILHO, ADRIANA GONÇALVES ANTUBES JUNQUEIRA, ESPÓLIO 

DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT, LEDA ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT, MAYARA MAXIMIANO 

VENEZIANO - OAB:20537/O

 Intimação da Advogada Dra. LUCIANA REZEGUE DO CARMO para 

devolução dos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais cominações legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003661-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003661-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:51:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LUIZA COSTA DE OLIVEIRA CPF Nº 333.190.579-87 

- CONTRIBUINTE 92869 CDA's Nºs 2016 / 1289511; 2017 / 1484318; 2018 / 

1720199; 2019 / 1841310 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.34.037.0315.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 7.723,40 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 
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eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 
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321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003611-37.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:23:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILMAR CARLAN FREITAS FLORES CPF Nº 

189.231.000-72 - CONTRIBUINTE 352029 CDA's Nºs 2016 / 1350511 e 

2017 / 1581377. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.34.011.0103.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.832,64- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 
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no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 
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a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 77 de 779



bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 114592 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 

10.869,62- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 
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documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.5.33.023.0101.035 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.329,61 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 
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do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 
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valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003660-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:50:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MÁRCIA APARECIDA POMPEU DE CAMPOS 

TAVARES CPF Nº 405.436.411-04 - CONTRIBUINTE 400252 CDA Nº 2016 / 

1329045 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.42.003.0111.039 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.008,24 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 
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Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 84 de 779



a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003663-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:52:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA CPF Nº 

022.332.401-97 - CONTRIBUINTE 312259 CDA's Nºs 2016 / 1303096; 2017 

/ 1577403; 2019 / 1813008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.13.014.0196.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 3.749,99 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 
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ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 
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União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 
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soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003642-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003642-57.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:35:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA CNPJ 

Nº 11.644.920/0001-69 - CONTRIBUINTE 734839868 CDA's Nºs 2016 / 

1417010 e 2019 / 1854922. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.34.025.0341.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 12.539,93- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 
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implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 
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seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003670-25.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003670-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:01:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CNPJ Nº 03.467.321/0001-99 - CONTRIBUINTE 150410 CDA 

Nº 2020 / 1932774 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 147592 - MULTA ADM 

VALOR DA CAUSA: R$ 57.617,85 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 
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no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003664-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:54:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELIANA CASSIA IMBRIANI CPF Nº 545.105.891-15 - 

CONTRIBUINTE 162385 CDA's Nºs 2016 / 1347924; 2018 / 1688359; 2019 / 

1839439 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.14.040.0251.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.355,53 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 
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provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 
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preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003610-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:21:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO CPF Nº 001.916.391-68 - 

CONTRIBUINTE 56376 CDA's Nºs 2016 / 1358604; 2018 / 1698194 e 2019 / 

1778464. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.45.039.0099.001 - IPTU. VALOR 

DA CAUSA: R$ 8.914,01- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 
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prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 
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serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 
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nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003654-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:47:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO PEREIRA DA SILVA CPF Nº 156.893.011-91 

- CONTRIBUINTE 49185. CDA's Nºs 2016 / 1301651; 2017 / 1496198; 2018 

/ 1637541 e 2019 / 1909605. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.018.0065.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.888,11- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 
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detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 
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ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003667-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DNA DA CERVEJA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003667-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:57:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DNA DA CERVEJA LTDA - ME CNPJ Nº 

14.895.303/0001-24 - CONTRIBUINTE 734881732 CDA's Nºs 2016 / 

1382685; 2017 / 1433763; 2018 / 1730456; 2019 / 1760592 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 119382 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 13.534,12 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 
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do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 
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serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 
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nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003665-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:55:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DOMINGOS PINTO DE FRANÇA CPF Nº 

353.851.031-87 - CONTRIBUINTE 734803048 CDA's Nºs 2016 / 1276043; 

2018 / 1618185; 2019 / 1853960; 2019 / 1926382 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.44.028.0170.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 8.678,11 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 
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detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 
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ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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8.756,58 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003666-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:55:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA CPF 

Nº 901.601.260-53 - CONTRIBUINTE 734904067 CDA's Nºs 2016 / 

1259519; 2017 / 1544277; 2018 / 1715438; 2019 / 1920538 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.45.035.0359.174 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 

4.611,92 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003653-86.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:46:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RICARDO ELIAS DA SILVA CPF Nº 502.034.956-91 

- CONTRIBUINTE 33484 CDA's Nºs 2016 / 1265760; 2017 / 1517329; 2018 / 

1610144 e 2019 / 1876939. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.045.0623.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.752,12- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003671-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003671-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:02:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CHAFIC SAMIR FEGURI CPF Nº 883.829.581-68 - 

CONTRIBUINTE 734813192 CDA's Nºs 2016 / 1345734; 2017 / 1536226; 

2018 / 1667111; 2019 / 1867127 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.027.0373.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 18.450,04 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2017 / 1452005; 2018 / 1655275; 2019 / 1866858 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.3.42.001.1630.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 14.507,15 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003673-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FABIO PINHEIRO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003673-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:04:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: ANTÔNIO FABIO PINHEIRO CPF Nº 041.603.121-87 - 

CONTRIBUINTE 201673 CDA's Nºs 2016 / 1275004; 2017 / 1512116; 2018 / 

1613434; 2019 / 1794033 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.32.001.0647.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.097,31 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 
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(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 
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PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 120 de 779



CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 
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lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 
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do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003679-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO MARINHO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003679-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:05:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIVINO MARINHO DE ARAÚJO CPF Nº 

129.106.861-91 - CONTRIBUINTE 13807 CDA's Nºs 2016 / 1337160; 2019 / 

1780947 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.14.052.0306.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.185,57 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 
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04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 
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APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003677-17.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:05:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA CPF Nº 

378.572.311-34 - CONTRIBUINTE 177739 CDA's Nºs 2016 / 1343228; 2017 

/ 1504847; 2018 / 1611803; 2019 / 1815887 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.22.003.0085.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 23.678,29 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 
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Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 
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complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 
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da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 
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3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
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PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003687-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:16:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AQUILINO MOREIRA DA SILVA CPF Nº 

006.666.611-20 - CONTRIBUINTE 265162 CDA's Nºs 2016 / 1267765; 2017 

/ 145630; 2018 / 1639170; 2019 / 1857435 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.11.056.0489.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 33.531,87 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003651-19.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:40:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VANDERLEI MARCOS MISSAU CPF Nº 

197.751.139-20 - CONTRIBUINTE 97468 CDA's Nºs 2016 / 1273617; 2017 / 

1463383; 2018 / 1634489 e 2019 / 1827136. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.44.007.0096.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.744,75- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 
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Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
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PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: AFRANIO MOTTA CPF Nº 021.759.081-00 - 
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1613440 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.036.0066.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 9.577,68 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 
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sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003690-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003690-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:18:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANDRÉ LUIZ MULLER COUTINHO CPF Nº 

963.024.701-10 - CONTRIBUINTE 383747 CDA's Nºs 2016 / 1278891; 2017 

/ 1489970; 2018 / 1715725; 2019 / 1833295 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.31.001.0953.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 12.041,48 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003686-76.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:16:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS BENEDITO PEDROSO DE ARRUDA CPF Nº 

299.721.751-20 - CONTRIBUINTE 340715 CDA's Nºs 2016 / 1371607; 2017 

/ 1539739; 2018 / 1725358; 2019 / 1878785 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.005.0337.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 21.027,60 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CAUSA: R$ 3.716,75 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 
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prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
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por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003738-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 09:16:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILSON ZAVIASKY CNPJ Nº 73.990.061/0001-17 - 

CONTRIBUINTE 317925 CDA's Nºs 2016 / 1352828; 2017 / 1523350; 2018 / 

1630789 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.14.045.0403.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.184,95 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 
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principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 
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relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 
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submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003744-79.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 09:37:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILLIAN DOS SANTOS BRITES CPF Nº 

011.815.691-84 - CONTRIBUINTE 734904690 CDA's Nºs 2016 / 1365322; 

2017 / 1576758; 2018 / 1710439; 2019 / 1798375 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.12.005.0096.007 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.850,80 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 
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de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 149 de 779



possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003692-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNEIA CATARINA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003692-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:19:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADNÉIA CATARINA DE CAMPOS CPF Nº 

580.859.201-15 - CONTRIBUINTE 320985 CDA's Nºs 2016 / 1335007; 2017 

/ 1517278; 2018 / 1670538; 2019 / 1876550 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.002.0272.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 9.108,76 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 
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a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 
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relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 
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submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003693-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCELINA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003693-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:19:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DARCELINA OLIVEIRA DA SILVA CPF Nº 

127.477.261-34 - CONTRIBUINTE 374385 CDA's Nºs 2016 / 1292815; 2017 

/ 1532934; 2018 / 1657487; 2019 / 1793925 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.009.0554.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 6.726,60 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 
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de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 
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possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 10.639,30 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 
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administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 156 de 779



a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.6.23.053.0345.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 10.341,25 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 
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bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 
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inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 
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realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 
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a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003743-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILFREDO SOTO ANEZ (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003743-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 09:32:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILFREDO SOTO ANEZ CPF Nº 595.637.531-00 - 

CONTRIBUINTE 734789217 CDA's Nºs 2016 / 1267131; 2017 / 1465931; 

2018 / 1684021 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.14.038.0224.001 - IPTU 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.369,67 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 
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legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 
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ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
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indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 167 de 779



MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003652-04.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:41:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TEÓFILO MARCIO DE ARRUDA BARROS CPF Nº 

022.393.371-68 - CONTRIBUINTE 150313 CDA's Nºs 2016 / 1336974; 2017 

/ 1507439; 2018 / 1661607; 2019 / 1796524 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.038.0018.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.533,88 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 
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penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003649-49.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:39:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ESTEVAM VAZ CURVO CPF Nº 001.946.541-68 - 

CONTRIBUINTE 263698 CDA's Nºs 2016 / 1315939; 2017 / 1542968; 2018 / 

1624434; 2019 / 1849711 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.33.046.0846.003 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 15.319,86 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 
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NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 
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240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003650-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES VENDRAME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003650-34.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:40:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ERNANDES VENDRAME CPF Nº 206.190.301-00 - 

CONTRIBUINTE 315605 CDA's Nºs 2016 / 1312625; 2017 / 1561195; 2018 / 

1641408; 2019 / 1907518 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.35.040.0391.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 12.460,68 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 
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promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 
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o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003672-92.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 17:03:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CERILO PINTO DE FRANCA - ME CNPJ Nº 

14.410.479/0001-49 - CONTRIBUINTE 734940775 CDA Nº 2016 / 1407713 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 133557 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 

8.061,70 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 
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do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 
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janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003648-64.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES MAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003648-64.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:39:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUCLIDES MAIA DA SILVA CPF Nº 838.683.211-87 

- CONTRIBUINTE 734857600 CDA's Nºs 2016 / 1376230; 2018 / 1654780; 

2019 / 1901420 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.11.021.0460.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 12.118,85 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 
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do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003656-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:48:27 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: ORIOVALDO MACHADO CPF Nº 006.493.921-91 - 

CONTRIBUINTE 335563 CDA's Nºs 2016 / 1272655; 2017 / 1532933; 2018 / 

1610449; 2019 / 1793917 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.24.022.0141.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 8.816,09 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 
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estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003777-69.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 11:50:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA CPF Nº 

383.591.381-68 - CONTRIBUINTE 11753 CDA's Nºs 2016 / 1280789; 2017 / 

1474710; 2018 / 1690910; 2019 / 1876934 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.042.0575.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.827,72 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 
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EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003638-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 187 de 779



Parte(s) Polo Passivo:

GILDASIO DE SOUZA LIMA 41942680244 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003638-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:32:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GILDASIO DE SOUZA LIMA 41942680244 CNPJ Nº 

17.722.692/0001-84 - CONTRIBUINTE 734911712 CDA Nº 2020 / 1931442 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 126854 - ISSQN VALOR DA CAUSA: R$ 

15.696,54 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 189 de 779



Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003780-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BASILIO ALMEIDA OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 11:52:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BASÍLIO ALMEIDA OLIVEIRA NETO CPF Nº 

068.590.818-64 - CONTRIBUINTE 734776375 CDA's Nºs 2016 / 1275917; 
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Nº 01.4.43.004.0348.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 7.318,29 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ALTAMIRO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003778-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 11:51:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALTAMIRO JOSÉ DA COSTA CPF Nº 

048.780.351-53 - CONTRIBUINTE 321946 CDA's Nºs 2016 / 1311796; 2017 

/ 1563277; 2018 / 1654013; 2019 / 1793918 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.24.022.0261.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 10.834,50 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003804-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ERIKA FAVARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003804-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 12:12:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ERIKA FAVARO CPF Nº 390.163.902-00 - 

CONTRIBUINTE 317442 CDA's Nºs 2016 / 1266525; 2017 / 1535634; 2018 / 

1727441; 2019 / 1874008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.3.24.016.0320.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.180,68 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 198 de 779



União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 
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seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003813-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 12:50:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA. CNPJ Nº 04.992.689/0001-39 - CONTRIBUINTE 734824031 CDA's 

Nºs 2016 / 1302838; 2018 / 1607394; 2019 / 1902182 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.2.44.092.1761.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 

3.707,33 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 
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anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
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viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003799-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003799-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 12:00:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA CNPJ Nº 

37.504.396/0001-14 - CONTRIBUINTE 360484 CDA's Nºs 2016 / 1266952; 

2017 / 1465915; 2018 / 1670113; 2019 / 1881711 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.6.42.029.0393.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 20.103,93 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 
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seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 
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anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
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viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003784-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 11:54:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ Nº 03.470.515/0001-43 - 

CONTRIBUINTE 50916 CDA's Nºs 2016 / 1318859; 2017 / 1527028; 2018 / 

1661726; 2019 / 1809598 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.43.042.0014.001 

- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.757,67 DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003646-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIANO PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003646-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:38:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FABIANO PEREIRA DE FREITAS CPF Nº 

027.865.241-72 - CONTRIBUINTE 20554 CDA's Nºs 2016 / 1332119; 2017 / 

1459363; 2018 / 1668172; 2019 / 1874946 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.024.0211.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.575,02 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1050251-35.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2019 17:44:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOELSON DE SOUZA CPF Nº 009.527.811-74 - 

CONTRIBUINTE 734967234 CDA's Nºs 2017/1421754; 2017/ 1421756; 

2017/1586607 e 2019/1925153. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 224192 VALOR 

DA CAUSA: R$3.452,65- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

eletronicamente – PJe – em 04/11/2019, promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JOELSON DE SOUZA – CPF Nº 009.527.811-74, 

tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nº 

2017/1421754; 2017/1421756; 2017/1586607 e 2019/1925153, referentes 

ao não pagamento de MULTAS decorrentes de AUTOS DE INFRAÇÃO 

lavrados por ofensa ao CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS e às LEIS 

COMPLEMENTARES Nºs 33/1997 e 146/2007, referentes à Inscrição 

Municipal n° 224192, e o valor atribuído à causa foi R$3.452,65- (ID 

2537781). A petição inicial veio acompanhada de cópias das CDA’s 

supracitadas (ID 2537780). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, observo que a causa de pedir em relação ao crédito 

inscrito na CDA Nº 1925153 venc. 17/06/2015 (ID 25387780, p. 4) 

refere-se à MULTA ADMINISTRATIVA por descumprimento ao CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS E À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 

33/1997, cuja competência para processamento e julgamento pertence à 

Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca, visto que se trata 

de multa aplicada pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABÁ, conforme o disposto no Art. 23 

da Lei Complementar Municipal Nº 33/1997, in verbis: “Art. 23. Competem à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 

SMADES o Licenciamento e a Fiscalização pertinentes a esta Lei.” Com 

efeito, nos exatos termos da RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital possui competência exclusivamente para “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - 

Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, 

Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais 

que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Assim, por se tratar de 

competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar a execução fiscal da CDA Nº 2019/1925153 (ID 

25387780 – p. 4), e DECLINO ao Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente – VEMA, desta Comarca de Cuiabá. Por outro lado, 

considerando a incompatibilidade de sistemas para gerenciamento de 

tramitação desta Execução Fiscal entre este Juízo (virtual - PJe) e o Juízo 

da Vara do Meio Ambiente (físico - Apolo), DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda ao DESENTRANHAMENTO da CDA Nº 

2019/1925153 (ID 25387780 – p. 4), tornando-a INDISPONÍVEL PARA AS 

PARTES E O PÚBLICO (ATO ORDINATÓRIO) e cumprindo ao Município 

Exequente ingressar com a respectiva Execução Fiscal perante o Juízo 

competente, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). Dessa forma, a este Juízo compete processar a presente 

Execução Fiscal em relação apenas às remanescentes CDA’s Nºs 

2017/1421756, 2017/1421754 e 2017/1586607, cujo valor se 

consubstancia no montante de R$2.799,32- (ID 25387780, p.1/3), razão 

pela qual, com fundamento no Art. 292, § 3º do CPC, DETERMINO, de 

ofício, a CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, equivalente a soma dos 

valores das CDA’s remanescentes, no total de R$2.799,32-, cumprindo ao 

Sr. Gestor Judiciário proceder à necessária anotação no Sistema PJe 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 
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ORDINATÓRIO). E dando prosseguimento à presente Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

DECISÃO e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC), 

para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

EXEQUENTE, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lja -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, 

não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O 

despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 
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casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 
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4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1050251-35.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2019 17:44:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOELSON DE SOUZA CPF Nº 009.527.811-74 - 

CONTRIBUINTE 734967234 CDA's Nºs 2017/1421754; 2017/ 1421756; 

2017/1586607 e 2019/1925153. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 224192 VALOR 

DA CAUSA: R$3.452,65- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

eletronicamente – PJe – em 04/11/2019, promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de JOELSON DE SOUZA – CPF Nº 009.527.811-74, 

tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nº 

2017/1421754; 2017/1421756; 2017/1586607 e 2019/1925153, referentes 

ao não pagamento de MULTAS decorrentes de AUTOS DE INFRAÇÃO 

lavrados por ofensa ao CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS e às LEIS 

COMPLEMENTARES Nºs 33/1997 e 146/2007, referentes à Inscrição 

Municipal n° 224192, e o valor atribuído à causa foi R$3.452,65- (ID 

2537781). A petição inicial veio acompanhada de cópias das CDA’s 

supracitadas (ID 2537780). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, observo que a causa de pedir em relação ao crédito 

inscrito na CDA Nº 1925153 venc. 17/06/2015 (ID 25387780, p. 4) 

refere-se à MULTA ADMINISTRATIVA por descumprimento ao CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS E À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 

33/1997, cuja competência para processamento e julgamento pertence à 

Vara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca, visto que se trata 

de multa aplicada pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABÁ, conforme o disposto no Art. 23 

da Lei Complementar Municipal Nº 33/1997, in verbis: “Art. 23. Competem à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 

SMADES o Licenciamento e a Fiscalização pertinentes a esta Lei.” Com 

efeito, nos exatos termos da RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital possui competência exclusivamente para “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - 

Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, 

Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais 

que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Assim, por se tratar de 

competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar a execução fiscal da CDA Nº 2019/1925153 (ID 

25387780 – p. 4), e DECLINO ao Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente – VEMA, desta Comarca de Cuiabá. Por outro lado, 

considerando a incompatibilidade de sistemas para gerenciamento de 

tramitação desta Execução Fiscal entre este Juízo (virtual - PJe) e o Juízo 

da Vara do Meio Ambiente (físico - Apolo), DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda ao DESENTRANHAMENTO da CDA Nº 

2019/1925153 (ID 25387780 – p. 4), tornando-a INDISPONÍVEL PARA AS 

PARTES E O PÚBLICO (ATO ORDINATÓRIO) e cumprindo ao Município 

Exequente ingressar com a respectiva Execução Fiscal perante o Juízo 

competente, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). Dessa forma, a este Juízo compete processar a presente 

Execução Fiscal em relação apenas às remanescentes CDA’s Nºs 

2017/1421756, 2017/1421754 e 2017/1586607, cujo valor se 

consubstancia no montante de R$2.799,32- (ID 25387780, p.1/3), razão 

pela qual, com fundamento no Art. 292, § 3º do CPC, DETERMINO, de 

ofício, a CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, equivalente a soma dos 

valores das CDA’s remanescentes, no total de R$2.799,32-, cumprindo ao 

Sr. Gestor Judiciário proceder à necessária anotação no Sistema PJe 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). E dando prosseguimento à presente Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 
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expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

DECISÃO e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC), 

para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

EXEQUENTE, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lja -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, 

não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O 

despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
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vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 
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118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007151-28.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007151-28.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021813-41.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PYRAMID CONFECCOES S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021813-41.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008203-88.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTEMPO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROSANA HEESCHEN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008203-88.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013879-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T.R. GARRETANO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013879-51.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52092 Nr: 1086-10.2019.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE PAINEIS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:OAB/MT 5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: CENTRO OESTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PAINÉIS 

LTDA-EPP

Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa – honorários advocatícios.

PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como exequente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT) e executado CENTRO OESTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PAINÉIS 

LTDA-EPP, sem prejuízo da necessária anotação no Sistema de Controle 

de Processos (Apolo).

2. INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos (CPC, art. 513, §2º, inciso I), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor do débito (CPC, art. 523), sob pena de multa de 10% sobre o 

referido valor, sem prejuízo do acréscimo de 10% a título de honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, §1º), já requerido pela parte credora.

3. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

4. Decorrido o prazo do item 3. sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
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impugnação (art. 525, do CPC).

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49596 Nr: 3373-77.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARQUE DE ALMEIDA, JOÃO VITOR 

BARROS COSTA, ONÉZIMA MARQUES DE AQUINO, JULIANA CONCEIÇÃO 

DOURADO, SILMARA NUNES DE LARA, OLGA GONÇALVES PARREIRA, 

CRISTIANE OTACIANO DE OLIVEIRA, PEDRO FRANCISCO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO FRANCISCO DE LIMA, Cpf: 

04203933234, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ocupação de Área de Preservação Permanente e de 

Poluição de Curso D'água ao lado de um posto de saúde da família.

Despacho/Decisão: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUALREQUERIDOS: LUIS MARQUES DE ALMEIDA E 

OUTROSVistos.1.DEFIRO o pedido de fls. 197/198, por conseguinte, 

DETERMINO a expedição de mandados de citação dos requeridos LUIS 

MARQUES DE ALMEIDA, OLGA GONÇALVES PARREIRA e CRISTIANE 

OTACIANO DE OLIVEIRA nos endereços informados pelo d. representante 

do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 197, bem assim DETERMINO a 

citação, por edital, do requerido PEDRO FRANCISCO DE LIMA, com 

fundamento no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil.2.A 

publicação do edital será única e deverá permanecer pelo prazo de 20 

(vinte) dias úteis, considerando a sua natureza processual (CPC, art. 257, 

inciso III c/c art. 219).3.O prazo para apresentação de contestação 

começará a correr após o decurso do prazo constante no item 2 (CPC, art. 

231, inciso IV).4.Não sendo apresentada contestação pelo requerido 

PEDRO FRANCISCO DE LIMA no prazo legal, desde já, nomeio a 

DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curador especial (CPC, art. 72, 

inciso II e parágrafo único), devendo apresentar contestação no prazo 

legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º).5.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 25 de novembro de 2019.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALQUÍRIA DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 2485-74.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: ADILSON CASTELO BRANCO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51663 Nr: 873-04.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ANGELI, MARIA DE LOURDES MOMMENSOHN DE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANGELI BONEMER - 

OAB:31.266-B/SC, BRUNO ANGELI BONEMER - OAB:31266/SC, SILVIA 

LETICIA LISTONI - OAB:38.348/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: LÚCIA ANGELI E OUTRA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56666 Nr: 3548-37.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LUIS DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA-SEMA/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEDRO NOVAIS DE 

OLIVEIRA - OAB:22.935/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 

389/2015/SEMA, referente aos CAR MT-164566/2019 (fls. 49/51), 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Colorado, localizado no 

Município de Tabaporã (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos 

requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser 

comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.Assim, 

notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, 

da Lei n. 12.016/2009), bem assim para que cumpra a presente 

decisão.Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).Após, abra-se 

vista ao Ministério Público para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, 

a seguir, conclusos.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53372 Nr: 1787-68.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAÉRCIO FAGUNDES GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17.901, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2.482-A, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:19.739, 

TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - OAB:599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: ZAÉRCIO FAGUNDES GOUVEIA

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54046 Nr: 2119-35.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNI ALBERTO SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: ARNI ALBERTO SPIERING

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

2. Em seguida, remetam-se os autos ao d. representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para análise e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, se 

for o caso.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36566 Nr: 3081-29.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO GOMES DE CARVALHO, CIDADE 

VERDE PAISAGISMO, Elizabete Zaffani de Oliveira, SIRLEI PEREIRA 

DESENHO COMUNICAÇÃO VISUAL ME, MARIA CONCEIÇÃO BAPTISTA 

ABREU, MARLEI NINA SILVA-ME, ELISSON BAPTISTA ABREU, R. F. 

COMERCIO DE MADEIRA - ME - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDRIA LUCIA BATISTA 

MISERENDINO - OAB:OAB/MT 22.775, AUDRIA LUCIA BATISTA 

MISERENDINO - OAB:OAB/MT 22.775, VALQUIRIA DUARTE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22058

 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

REQUERIDOS: ESPEDITO GOMES DE CARVALHO E OUTROS

Vistos.

1. Considerando que as partes requeridas CIDADE VERDE PAISAGISMO, 

MARLEI NINA SILVA-ME e R. F. COMERCIO DE MADEIRA - ME – LTDA, 

apesar de devidamente citadas (fls. 83, 260 e 389), deixaram transcorrer 

in albis o prazo para apresentação de contestação (fls. 387 e 390), 

DECLARO as suas revelias, para as quais os prazos processuais fluirão 

da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346), 

podendo intervir no processo em qualquer fase.

2. DETERMINO a citação por edital daqueles desconhecidos ou incertos 

que possuem interesse jurídico no deslinde da presente demanda coletiva 

(CPC, art. 256, inciso I).

3. A publicação do edital será única e deverá permanecer pelo prazo de 

20 (vinte) dias úteis, considerando a sua natureza processual (CPC, art. 

257, inciso III c/c art. 219).

4. O prazo para apresentação de contestação começará a correr após o 

decurso do prazo constante no item 3. (CPC, art. 231, inciso IV).

5. Não sendo apresentada contestação pelos interessados 

desconhecidos ou incertos (item 2.) no prazo assinalado no item 3., desde 

já, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curadora especial 

(CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo apresentar 

contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º).

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53829 Nr: 1992-97.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL (S.R.M.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - 

OAB:10516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8960 Nr: 215-29.2009.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grande Oriente do Estado de Mato 

Grosso-GOEMT, José Ferreira Leite, Evandro Xavier Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6565, HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 10.488, Lendro Alves de Oliveira Júnior - OAB:6949, 

Luis Carlos de Carvalho Dores - OAB:12724, Silvia Soares Ferreira 

da Silva - OAB:14.610, Waldir Roque Piazzi da Silva - OAB:10767

 Impulsiono os autos para se manifestar sobre a petição retro de fls. 

1441/1444.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 43030 Nr: 3222-14.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDO DA SILVA - ME, JOÃO 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CORRÊA DA 
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COSTA/ PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9156 OAB/MT

 Diante do exposto, evidenciada a falta de uma das condições da ação, 

qual seja, interesse processual, REVOGO a liminar de fls. 77/79 e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI c/c artigos 493, do CPC/2015.Sem custas e honorários, 

a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.Com o trânsito em julgado, 

após as anotações de estilo, arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 448-11.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIMAR SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que protocolei no Juizado da Fazenda Pública com o número 

1003480-85.2020.8.11.0001. Certifico ainda que como no Juizado é pelo 

sistema PJE, com isso, este processo será arquivado fisicamente nesta 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 1030-45.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz José Ferreira - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que protocolei no Juizado da Fazenda Pública com o número 

1003451-35.2020.8.11.0001. Certifico ainda que como no Juizado é pelo 

sistema PJE, este processo será arquivado fisicamente nesta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53888 Nr: 2023-20.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP (PEDREIRA MACHNIC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:OAB/MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que protocolei o processo no juizado com o número 

1003436-662020.811.0001.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 117199 Nr: 6252-32.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VIANA TAPAJÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARAO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Blache de Almeida 

Migueis - OAB:6974, CLARIANA Z. BARÃO - OAB:OAB/MT 14.955, DR. 

ROGÉRIO BARÃO - OAB/MT 8.313 - OAB:, FRANCISMARIO M. 

VASCONCELLOS - OAB:10.624

 Autos código nº 117199

Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o Laudo de Exame de 

Insanidade Mental de fls. 459/462, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de concordância tácita.

 Tendo em vista a conclusão pericial, de que o acusado “não possui 

doença mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento retardado 

ou incompleto”, bem como que “Ao tempo dos fatos era totalmente capaz 

de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se 

determinar de acordo com esse entendimento”, e como não há diligências 

a ser realizadas e nem irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo 

para o dia 03 de março de 2020, às 13h30min.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2019.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593328 Nr: 34439-64.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, 

WESLEY VICENTE CAFÉ, THIAGO GOMES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:24.537/O, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, EUCIDES FERREIRA - OAB:12540/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10 (DEZ)

Intimando:DR. EUCIDES FERRERA OAB/MT 12.540; DR. CLAUDIONOR 

ANTONIO CHAVES DE LIMA OAB/MT 24.537

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389228 Nr: 3377-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. BENEDITO DA SILVA BRITO OAB/MT 3822

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405877 Nr: 10440-24.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HUENDER MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. WESLEY ROBERTO AMORIM OAB/MT 6610

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409428 Nr: 14109-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN MELLO DE FIGUEIREDO, MÁRCIO 

ROBERTO ALT PULQUÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB/MT 15.236 DR. 

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB/MT 6.703

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416182 Nr: 21281-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DAMASCENO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 602426 Nr: 42517-47.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 42517-47.2019.811.0042 (CÓDIGO: 602426)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSUÉ PIRES DE CAMARGO

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de janeiro de 2020.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524478 Nr: 16463-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MÁIDILA SCHIMSPOKI 

SCREMIN - OAB:76.243

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU SERGIO, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR REPOSTA À ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU ALEXANDER, PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, APRESENTE NOS AUTOS MEMORIAIS FINAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 133672 Nr: 1071-16.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:

 PROCESSO CRIME Nº 1071-16.2009.811.0042 (Código: 133672)Vistos 

etc.,O acusado MARIO LUIZ DOS SANTOS foi preso no dia 28.01.2020, na 

Comarca de Novo Progresso/PA (fls. 95/97), tendo a defesa pleiteado a 

revogação de sua prisão sob argumentos de que o crime não é grave, o 

réu possui família constituída na Comarca e não respondeu ao processo 

por desconhecer esta necessidade (fls. 98/108). O Ministério 

manifestou-se nos autos quando do sumiço do acusado e requereu a 

prisão apenas com fundamento na fuga do distrito da culpa (fl. 

87-verso).Compulsando o feito verifico que o réu teve a sua prisão 

preventiva decretada porque se evadiu do distrito da culpa, porém com a 

sua prisão este motivo se exaure já que agora o réu tomou conhecimento 

desta ação penal e a sua citação pessoal pode ser regularizada.Sendo a 

prisão exceção à regra e estando exaurido o motivo ensejador do decreto, 

não vislumbro razão para manter o acusado custodiado.Trata-se de réu 

primário, que demonstrou possuir predicados favoráveis e os fatos não 

demandam maior repreensão. Assim, não há outras razões para seguir 

com a prisão do acusado. O artigo 316 do Código de Processo Penal 

dispõe que:“O juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Destarte, inexistindo 

outros motivos capazes de sustentar a manutenção da prisão e uma vez 

que o acusado já tomou ciência da presente Ação Penal não mais persiste 

o fundamento utilizado para decretação da segregação cautelar, qual seja, 

garantia de aplicação da lei penal, sendo a revogação do édito medida que 

se impõe, conforme dispõe o art. 316 do CPP.Diante disso, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA de MARIO LUIZ DOS SANTOS. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA com a cláusula se por outro motivo não estiver 

preso.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Intime-se para 

apresentação de Resposta à Acusação.Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 

2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438915 Nr: 15389-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELIO TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANNE SEAWRIGHT ROWE. - 

OAB:17.637, KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES - OAB:16.084

 PROCESSO CRIME Nº 15389-57.2016.811.0042 (Código: 438915)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: TELIO TEIXEIRA NETO

 SENTENÇA

1. Relatório:

O Ministério Público Estadual, ofereceu denúncia contra TELIO TEIXEIRA 

NETO, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no 

art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

“(...) no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 13:35 horas, no 

estabelecimento comercial denominado Conveniência Empório Beira Rio, 

localizada na Avenida Beira Rio, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o 

denunciado, adquiriu, recebeu, teve em depósito, expôs à venda, em 

proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, 01 (um) 

Notebook, marca ASUS, modelo X4SA, serial D1NOB2022366036, avaliado 

indiretamente às fls. 30 em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à 

vítima Valdeny da Silva Oliveira.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos o denunciado tentou 

revender o produto supracitado pelo valor R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) a Vivaldo Olindo da Silva Filho, que se fez passar por 

comprador, quando descobriu que o seu bem estava exposto à venda, 

reconhecendo-o como sendo furtado de sua moradia e pertencente a sua 

esposa Valdeny da Silva Oliveira.

O auto de prisão em flagrante encontra-se na fl. 08, o boletim de 

ocorrência nas fls. 23/24, o termo de apreensão na fl. 26, o auto de 

entrega na fl. 28, o termo de compromisso na fl. 35 e o auto de avaliação 

indireta na fl. 36.

A denúncia foi recebida em 23.09.2016 (fl. 57).

O acusado foi citado à fl. 88 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 

89/101.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas Valdeny e Vivaldo e a 

testemunha Wender Morais Silva, bem como interrogado o acusado (fls. 

138/145).

Nos memorais escritos, o Parquet pugnou pela total procedência da 

denúncia para condenar o acusado nas sanções art. 180, §§ 1º e 2º, do 

Código Penal (fls. 150/154).

A defesa, por sua vez, em suas alegações finais, requereu a absolvição 

do réu por entender que houve flagrante preparado pelas vítimas, 

asseverando que tal situação incide a regra do crime impossível, conforme 

dispõe a Súmula n. 145 do STF.

Sustentou que o crime de receptação qualificada é um crime próprio e, 

que, portanto, somente pode ser praticado por aquele que desempenha 

atividade comercial ou industrial e considerando que o acusado não 

exerce qualquer atividade comercial, este deve ser absolvido.

Ultrapassada as teses, requereu a desclassificação da conduta para a 

modalidade culposa.

Por fim, pugnou, em caso de condenação, pela aplicação de pena no 

patamar mínimo, regime aberto e substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos (fls. 156/161).

2. Fundamentação:

2.1. Materialidade:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de 

prisão em flagrante de fl. 08, pelo boletim de ocorrência de fls. 23/24, pelo 

termo de apreensão de fl. 26, pelo auto de entrega de fl. 28, pelo termo de 

compromisso de fl. 35 e pelo auto de avaliação indireta de fl. 36.

2.2. Autoria:

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos.

Consoante narra a denúncia, o acusado foi autuado em decorrência de ter 

adquirido, recebido, ter em depósito e exposto à venda, em proveito 

próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, um notebook 

sabendo que trata-se de produto de crime de furto.

A conduta imputada ao réu está assim prevista no Código Penal:

"Art. 180. [...] Receptação qualificada § 1º Adquirir, receber, transportar, 

conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, 

expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, 

no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser 

produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, 

qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício 

em residência (...)”.

O elemento subjetivo do tipo penal em destaque consubstancia-se na 

vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, a 

qual o agente sabe tratar-se de produto de crime, no exercício de 

atividade comercial ou industrial.

 Sabe-se que a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser 

impossível perquirir o seu íntimo em busca de suas intenções. Por isso 

pode ser extraído ou demonstrado pelas circunstâncias ou indícios que 

ornamentam a prática criminosa.

Ocorre que, no caso dos autos, as circunstâncias que envolveram a 

aquisição do notebook não são suficientes para demonstrar que o 

acusado conhecia sua origem ilícita.
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As vítimas Vivaldo e Valdeny, narraram em juízo como se deram os fatos 

e para melhor elucidação, transcrevo abaixo trechos de seus depoimentos 

dados em juízo:

“(...) a gente chegou em casa e nossa casa estava toda arrebentada, 

roubaram tudo; e eu tenho uma loja de som; eu fui na loja de um conhecido 

meu e comentei que eu fava querendo comprar uma televisão pra por na 

loja, mas não falei nada do furto, pra ninguém; ele disse assim que tinha 

um rapaz em um grupo vendendo vários objetos eletrônicos e me passou 

o print das fotos; no print das fotos eu reconheci meu notebook; esse 

asus ai; daí eu fui conversei com ele a respeito da televisão mas já tinha 

reconhecido meu notebook; mas ele tava anunciando várias coisas, a 

televisão não era minha, embora tivessem roubado duas televisões da 

minha casa esse dia; eu disfarcei pra poder falar do notebook, primeiro eu 

falei da televisão; quando eu falei do notebook, eu achei barato demais, 

parece que ele queria um pouco a mais, mas ai ele disse que tinha que 

formatar e que tava sem carregador, ai eu falei é o meu mesmo porque o 

carregador tava lá em casa; daí eu perguntei como fazia pra ver, a gente 

marcou um lugar, daí foi eu e um amigo meu taxista; (...) chegou lá ele tava 

até tentando formatar o notebook, tava naquela tela azul; aí eu desliguei o 

notebook liguei de novo, já apareceu a minha foto e da minha empresa, 

escrito Império Som (...); aí ele desconfiou, eu já liguei pra minha esposa e 

mandei chamar a polícia; chegou a polícia lá, foi e levou ele; eu não lembro 

o que ele disse porque eu fiquei muito nervoso, eu achei que ele era o 

ladrão; (...) ele anunciou em grupos de vendas sim, WhatsApp, essas 

coisas (...)”. (Vivaldo Olindo da Silva Filho) ”.

“(...) teve um cliente que falou que tinha uns grupos que eles estavam 

vendendo algumas coisas e perguntou porque a gente não olhava lá, e ele 

passou o contato pra gente, mas eu não sei nem quem é, mas ele passou 

o contato dos grupos e fava lá o notebook anunciado mesmo mas o valor 

eu não me recordo... não era novo, já tinha uns três anos; talvez meu 

marido saiba falar pro senhor, ele entrou e viu o anúncio do notebook, daí 

eu falei pra ele combinar com o rapaz; (...) ele foi lá com um outro colega 

dele lá, e esse rapaz tava lá mesmo com o notebook; meu esposo ficou 

tipo negociando né, quando ele ligou o notebook tava lá a foto minha com 

meu esposo; (...) ele falou não esse notebook é meu, não tinha prova 

maior do que a nossa foto lá; ele ligou pra mim, na hora eu já liguei pra 

polícia, acionei a polícia civil (...)" (Valdeny da Silva Oliveira) ”.

O Policial Militar, Wender Morais Silva, narrou em juízo que na época foi 

acionado via CIOSP pela vítima, narrando que estava com o suposto 

vendedor de seu notebook furtado. Confirmou que chegando ao local o 

acusado já estava detido pela própria vítima e o conduziram juntamente 

com o material à Delegacia. Asseverou que não se lembra se havia algo 

em relação ao acusado portar uma arma de fogo no chamado, pois não se 

lembra de muitos detalhes.

O réu, quando interrogado em juízo, afirmou que de fato estava na posse 

do notebook das vítimas, pois o havia adquirido pela internet pelo valor de 

R$ 100,00 (cem reais).

 Narrou que o equipamento era muito antigo, que não possuía carregador 

(fonte) e nem nota fiscal, porém achou que poderia revende-lo a algum 

colega da faculdade por R$ 250,00 a 300,00. Asseverou que comprou 

pela página “Vendas Cuiabá” do Facebook e o vendedor levou até à sua 

casa. Afirmou que não o conhecia, pois na página tem muita gente 

anunciando e comprando o tempo todo.

 Relatou que não faz isso de negócio. Que anunciou a venda do notebook 

apenas na página do Facebook e no WhatsApp. Que recebeu o notebook 

uns três dias antes de ser preso. Que não sabia que o notebook era 

produto de roubo e que o valor de mercado desse notebook variava entre 

R$ 250,00 a R$ 300,00.

Veja-se, portanto, que o réu, a par de admitir que estava na posse do 

notebook que era produto de crime, narrou que não tinha ciência de sua 

origem ilícita.

A defesa apresentou nos autos anúncios publicados na OLX de 

notebooks similares ao objeto destes autos, com preços variados entre R$ 

450,00 a 160,00 (fls. 147/149), demonstrando que o valor pago pelo 

acusado não está tão fora de mercado.

Sabemos que nos dias atuais, a compra e venda de produtos eletrônicos 

pela internet, entre eles, aparelhos celulares, notebooks, televisão e 

outros tem crescido de forma exuberante e se tornado costumeira, 

inclusive sem a necessidade de se possuir CNPJ ou de apresentar Nota 

Fiscal para tanto, até porque na maioria das vezes se tratam de 

equipamentos usados, defasados ou com pequenos defeitos, os quais 

normalmente não possuem mais Notas Fiscais.

Constata-se, também, dos depoimentos colhidos em juízo, que a própria 

vítima afirmou que não se tratava de notebook novo, mas com 03 (três) 

anos de uso. Tanto é verdade que nem exibiu notas fiscais para provar a 

propriedade do objeto.

Pertinente assinalar, que trata-se de acusado que não tem qualquer outra 

passagem pela polícia, é primário e de bons antecedentes, sendo este 

caso isolado em sua vida.

 Com efeito, as circunstâncias que envolveram os fatos não são 

suficientes para amoldar a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 

180, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Por todo o exposto, entendo que sua conduta não pode ser considerada 

de dolo eventual, pois não devia saber, pelas razões já expendidas, que 

se tratava de produto de crime.

De outro norte, o réu também alegou que adquiriu o produto pelo valor de 

R$ 100,00 (cem reais) e que tinha a intenção de revende-lo pelo valor de 

R$ 200,00 a R$ 300,00.

 O artigo 180, § 3º do Código Penal trata da receptação culposa nos 

seguintes termos:

 "Art. 180. [...] § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou 

pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a 

oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso Pena - detenção, de 

um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas".

Portanto, diante da desproporção entre o valor e o preço, deveria ter o réu 

presumido ter sido a res obtida por meio criminoso, enquadrando-se a sua 

conduta como receptação culposa. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - DOLO NÃO 

DEMONSTRADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO 

CULPOSA - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. - O 

crime de receptação dolosa consiste na aquisição de produto de crime, 

tendo o agente ciência da origem ilícita do bem, ao passo que o crime de 

receptação culposa caracteriza-se pela presunção do agente de que o 

objeto seria produto de furto, pelas circunstâncias do fato e pela 

desproporção entre o valor do bem e o preço pago. (TJ-MG - APR: 

10414130037347001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de 

Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018) “.

3. Dispositivo:

Destarte, DESCLASSIFICO o crime de receptação qualificada (artigo 180, §

§ 1º e 2º, do Código Penal), para receptação culposa (artigo 180, § 3º, do 

Código Penal).

Se esta é a convicção do Juízo e não tendo atribuições para julgar esses 

tipos de delitos, a única solução que reputo plausível é a remessa dos 

autos ao Juízo competente para julgar tais crimes.

 A nova capitulação é de crime apenado com detenção e com fulcro no 

art. 61 da Lei nº 9.099/95, compete ao JeCrim, o julgamento e 

processamento de feitos desta natureza.

Assim sendo, com fulcro nos arts. 69, inc. III e 74 do CPP, DECLINO da 

competência, determinando que os autos sejam redistribuídos ao Juízo 

competente.

4. Objetos apreendidos:

Verifica-se que há valores depositados nos autos (fls. 53) nos autos, de 

modo que DECLARO O PERDIMENTO DOS VALORES depositadas nos 

autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos 

autos do procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao 

Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução 

nº 154/2012 do CNJ.

Em relação aos documentos pessoais juntados aos autos, cumpra-se o 

estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda 

de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:

“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais 

apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado 

nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante 

certidão, independente de requerimento”.

5. Deliberações:

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal Unificado desta 

Comarca.

Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho
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 Cod. Proc.: 555351 Nr: 21002-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:, FERNANDA DE LIMA CHAVES. - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 21002-13.2018.811.0042 (CÓDIGO: 555351)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FABIO MACHADO DE OLIVEIRA

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado FABIO MACHADO DE 

OLIVEIRA foi intimado da sentença condenatória e manifestou interesse 

em recorrer da sentença (fls. 1.020/1.021).

 A defesa do acusado FABIO MACHADO DE OLIVEIRA interpôs recurso 

de apelação (fl. 1.029), sendo o recurso tempestivo (fl. 1.030).

RECEBO a apelação interposta pela defesa e quanto à apresentação das 

razões de apelação no Juízo ad quem (fl. 1.029), nos termos do artigo 

600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando o Cartório as formalidades legais, do artigo 

601 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 591308 Nr: 32612-18.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA, 

JOÃO VITOR SABINO DE HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737/O, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127/O

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada instrução nesta data

III – Defiro o requerimento formulado pelas defesas, concedendo, 

sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias, para a apresentação das 

alegações finais em memorias escritos.

IV – Decorrido o prazo acima, com o aporte, venham-me conclusos para 

sentença.

V- A secretaria deverá observar o e-mail da vitima acima informado, para 

fins do Art.201, §2° do CPP.

VI- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

MARINEY FATIMA NEVES

Advogada do Réu João Victor

SUZANA SIQUEIRA LEÃO

Advogada do Réu Wesley

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602645 Nr: 42702-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO ASSUNÇÃO DE CAMPOS, LEANDRO 

DA SILVA, JOÃO FERNANDO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DE CASTRO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Intimar a defesa dos Réus Tarciso Assunção de Campos, Leandro da 

Silva, Carlos Eduardo de Castro Silva e João Fernando da Silva, para que 

no prazo comum de 5 (cinco)dias apresentem memoriais.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480088 Nr: 19890-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA DE JESUS, Filiação: 

Justina Maria de Jesus, data de nascimento: 01/03/1958, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, viuvo(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. COMPARECER A SECRETARIA DA 5ª VARA CRIMINAL 

DA COMARCA DE CUIABÁ, CASO HAJA INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DE 

BENS APREENDIDOS MUNIDO COM NOTAS FISCAIS OU DOCUMENTO QUE 

COMPROVEM PROPRIEDADE..

Sentença: Diante do exposto, acolhendo a manifestação ministerial e com 

fulcro no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, hei por bem 

determinar o arquivamento do processo em face da investigada MARIA 

APARECIDA DE JESUS, qualificada nos autos, do crime a ela imputado no 

inquérito policial (artigo 155, caput, Código Penal), sendo de rigor o 

reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude do caráter 

fragmentário do Direito Penal e do princípio da insignificância e da 

intervenção mínima.Recolham-se eventuais mandados de prisão 

provenientes destes autos em nome da investigada. DETERMINO a 

imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem 

de direito, desde comprovada sua propriedade, intimando-se inclusive por 

edital. Decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e 

não houverem sido reclamados os bens supramencionados, DECRETO a 

perda das coisas apreendidas em favor da União.Da mesma forma, 

havendo fiança depositada nestes autos, DETERMINO a sua RESTITUIÇÃO 

atualizada, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP .Havendo a arma de 

fogo e munições apreendidas nos autos que não mais interessam à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam as mesmas, após a realização de perícia, remetidas ao Comando do 

Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso.Comunique-se à vítima a respeito deste ato 

sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo 

Penal.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de est i lo.Publ ique-se.  Int ime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422729 Nr: 28375-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA, 

AMARAL DA SILVA ALMEIDA, GEOVANI LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO - OAB:DP/MT, HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, JOÃO 

GABRIEL B. P. ESPÓSITO - OAB:23.778, lucas guimarães rodrigues 

gouveia - OAB:16928, OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIAS - 

OAB:4691/MT

 INTIMO A SRA. FATIMA DA SILVA ALMEIDA POR MEIO DE SEU 

ADVOGADO DR. JOÃO GABRIEL B.P. ESPÓSITO, OAB-MT N°23.778, 

PARA ASSINAR O TERMO DE RESTITUIÇÃO, BEM COMO PROCEDER A 

RETIRADA DO VEÍCULO JUNTO AO SETOR DE APREENSÃO DO FÓRUM 

DE CUIABÁ-MT, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 304278 Nr: 2018-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILTON ABRÃO NASSARDEN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15.640, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826

 Diante do exposto, em homenagem aos princípios da economia e 

celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali 

assentados, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados 

pelas defesas e acusação, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado ROMILTON ABRÃO NASSARDEN JUNIOR relativamente ao 

presente caso, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

nos termos dos arts. 107, inciso IV, art. 109, inciso III e art. 115 todos do 

Código Penal. CANCELO A AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE 

APRAZADA.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos 

pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua 

propriedade. (...)Cumpra-se expedindo o necessário. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se.Cuiabá/MT, 26 de junho de 2019.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 365211 Nr: 5050-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Ante o exposto, DECLARO, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c os 

artigos 109, V, todos do Código Penal, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

PELA PRESCRIÇÃO, em face de JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS 

TAVARES.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos 

pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua 

propriedade, devendo ser expedidas as competentes intimações para 

tanto, pois não restou comprovado que o acusado se valia reiteradamente 

do veículo para a prática de crimes.Para tal, intime-se pessoalmente, 

fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo possível a intimação, 

faça-se por edital, fixando-se, igualmente, o prazo de 15 (quinze) dias 

Havendo outros veículos e não sendo intimado o interessado (seja porque 

foi inerte ao chamamento judicial ou pelo fato de não ter sido localizado) 

deverá o Sr. Gestor certificar-se de que o veículo não se encontra 

alienado (mediante buscas no site do Detran). (...). SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 400647 Nr: 4858-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE EDUARDO DE ALMEIDA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle de Almeida 

Andrade - OAB:14109

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação penal para CONDENAR o réu JORGE EDUARDO DE 

ALMEIDA CAMILO, qualificado nos autos, nas penas do crime tipificado na 

denúncia (art. 14, caput, da Lei 10.826/03).Atendendo aos ditames do 

artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal, não 

havendo nada a ser valorado. (...)Na terceira fase não verifico 

agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, 

razão porque fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e a 10 

(dez) dias-multa. Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo 

o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário 

mínimo vigente, a qual deverá ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do 

Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do 

Estado/MT.Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, CP, aplica-se 

o REGIME ABERTO como o inicial da execução da pena ser cumprida nos 

moldes da Lei de Execução Penal, SUBSTITUÍDO por duas penas 

restritivas de direito(...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências.Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2019.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 408832 Nr: 13528-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINICKER CÉSAR ZAQUEMAEL DA COSTA, 

LUCAS ARMANDO BARRETO PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, SILMARA 

ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR os denunciados LINICKER CESÁR ZAQUEMAL DA COSTA e 

LUCAS ARMANDO BARRETO PEDROSO DA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, inciso I e II C/C art. 

70, segunda parte, (06 VEZES = 06 VÍTIMAS), ambos do Código Penal.

(...)Assim, com base no art. 33, § 2º, aliena “b” e parágrafo terceiro, c/c o 

artigo 59, ambos do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente 

SEMIABERTO para o cumprimento da pena. CONCEDO ao sentenciado 

LUCAS ARMANDO BARRETO PEDROSO DA SILVA o direito de recorrer 

em liberdade, em razão de ter respondido parte do processo em liberdade, 

bem como pelo fato de não ter sido constatado fatos novos a ensejar a 

prisão.Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, 

em face do emprego de grave ameaça, conforme prevê o inciso I do 

mesmo art igo.( . . . )Publ ique-se.  Regist re-se.  In t ime-se.  Às 

providências.Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2019.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 133962 Nr: 4130-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Diante do exposto, em homenagem aos princípios da economia e 

celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali 

assentados, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pela 

ilustre representante do Ministério Público, e JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado CALROS ALEXANDRE DA SILVA, relativamente 

ao presente caso, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

com base nos artigos 107, inciso IV, 109 e seus incisos e 115 todos do 

Código Penal.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos 

pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua 

propriedade.(...)Cumpra-se expedindo o necessário. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se.Cuiabá/MT, 17 de junho de 2019.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444022 Nr: 20807-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MILANI DE ALMEIDA, 

GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA, ELIVELTON DONIZETE 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA 

- OAB:6833/MT, MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - OAB:22418/O

 Intimar o patrono do réu Elivelton Donizete Nascimento da Silva, dr. Joel 

Feliciano Moreira (OAB/MT 6833)para justificar sua ausência na 

audiênciarealizada no dia 27/1/2020, às 14h15min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470698 Nr: 10612-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSON PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERSON PEREIRA DO AMARAL, Cpf: 

00251251250, Rg: 1048984, Filiação: Rosali Aparecida Pereira do Amaral e 

Jose Texeira do Amaral, data de nascimento: 02/09/1990, brasileiro(a), 

natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), pintor, Telefone 8417-0772. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: POSTO ISSO, pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/05, do feito, e condeno o réus, já 

qualificados nos autos Roberson Pereira do Amaral nas sanções do art. 

171, caput, do Código Penal Brasileiro.Definida, assim, a questão da 

incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da pena do 

Acusado. (...) .Não há circunstancias atenuantes e/ou agravantes, ou, 

qualquer causa especial de aumento/diminuição de pena a serem 

valoradas.Assim, mantenho a pena no quantum acima descrito, tornando-a 

definitiva em UM ANO DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código 

Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da penal.Por 

se tratar de Réu tecnicamente primário, com fulcro na nova redação dos 

artigos 43 e seguintes do Código Penal, ditado pela Lei 9.714/98, substituo 

a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na 

modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, 

uma vez por semana, durante todo período da pena a que foi o réu 

condenado.Após o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as 

comunicações constantes na Seção dezesseis, do Capítulo sete, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato 

Grosso e expeça-se a Guia de recolhimento para a formação do Processo 

Executivo de Pena e posterior remessa ao Juízo da Vara de Execuções 

Penais. Isento o Acusado de pagar as custas processuais, dado que é 

notadamente pessoa pobre e beneficiária da Justiça Gratuita.Diante do 

fato de não se ter realização avaliação do prejuízo sofrido pelas vítimas, 

deixo de arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código 

de Processo Penal.Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os 

artigos 1.478 a 1.480 da CNGC, restituindo as de origem lícita e 

comprovada a propriedade e, quanto a valores, não havendo pedido de 

restituição ou se tratar de valor insignificante, nos termos do art. 123 do 

CPP, determino que fiquem à disposição do juízo de ausentes, na Conta 

Única do Poder Judiciário, cuja restituição poderá ser reclamada, 

posteriormente, perante o Juízo Cível, nos termos do Capítulo VI, Título II, 

Livro IV, do Código de Processo Civil.Após, arquivem-se os presentes 

autos em conformidade com as novas orientações constantes na 

CNGC.Diante do fato de que o Acusado se encontra preso, 

preventivamente, desde 09 de novembro de ano 2018, determino a 

expedição de alvará de soltura, em seu favor, se por outro motivo não 

estiver preso devenvo ser intimado desta Sentença pelo mesmo Oficial de 

Justiça que for cumprir o Alvará.P.R.I.Cuiabá, 13 de agosto de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bruna Chagas Bizelli , 

digitei.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 607261 Nr: 46851-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA MENDONÇA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:OAB/MT 10402

 Intimação da defesa, acerca da audiência para a proposta de Suspensão 

Condicional do Processo na data de 06.03.2020, às 15h40min, no Fórum 

da Capital.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539835 Nr: 31317-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DAVID LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 450762 Nr: 27837-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra JULIO CESAR FREITAS, qualif. nos 

autos em exame, pela prática da conduta típica descrita nos artigos 305 e 

306 da Lei nº 9.503/97.

O acusado, por sua vez, aceitou a proposta de suspensão condicional do 

processo e cumpriu as condições impostas.

O Ministério Público requereu seja declarada extinta a punibilidade do 

acusado, tendo em vista o cumprimento da suspensão condicional.

É o relatório.

DECIDO.

Havendo comprovação nos autos que o acusado cumpriu integralmente as 

condições acordadas, o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é 

medida que se impõe.

 Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte:

STJ. Penal e processual penal. Crimes tipificados no ce, art. 349 e ce, 353, 

CE. Suspensão condicional do processo. Cumprimento das condições. 

Extinção da punibilidade.
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«Cumpridas as condições impostas, e decorrido o prazo estabelecido para 

a suspensão condicional do processo, dá-se a extinção da punibilidade, 

nos termos do Lei 9.099/1995, art. 89, § 5º.»

( STJ - (Corte Especial) - Ação penal 693 - PA - Rel.: Raul Araújo - J. em 

07/03/2018 - DJ 04/04/2018 - Doc. LEGJUR 184.2881.3000.0000)

Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do agente JULIO CESAR 

FREITAS, em relação ao fato narrados nestes autos.

 Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja 

transferido como determinado às fls. 44/44v.

Decorrido o prazo recursal e uma vez atendida à determinação constante 

do parágrafo supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 523690 Nr: 15674-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT, LUCIANO GABILAN SANCHES - OAB:17255/MT

 Visto.

Acolho o parecer Ministerial.

Intime-se o acusado para que cumpra com as condições dos itens em 

aberto da Suspensão Condicional, observando-se o prazo de prorrogação 

concedido.

 Intime-se a defesa.

 Aguarde-se o cumprimento integral das condições, bem como posterior 

fiscalização pelo MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473717 Nr: 13619-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LIMA MIRANDA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737/O

 INTIMAÇÃO DA DRA. MARINEY FÁTIMA NEVES, OAB/MT – 10.737/O, 

PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAS DO RÉU, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 437562 Nr: 13987-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYANA MENDONÇA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a).

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, 

podendo este fato ser utilizado como justificativa para o eventual não 

oferecimento de suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 

28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477630 Nr: 17457-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, RENATA VIVIANE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL WENDER - OAB:10.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, OAB/MT – 

7.662/O, PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAS DOS 

QUERELADOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 509258 Nr: 2028-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE AVELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813

 Visto.

Ante a petição de fls. 84/86, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 371907 Nr: 12620-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:OAB/MT 18038

 Visto.

O acusado informou que não possui interesse na suspensão condicional 

do processo, bem como requer a análise da resposta à acusação com 

relação ao pedido de absolvição sumária.

Assim, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 611480 Nr: 2172-05.2020.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MVMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Defiro conforme requerido na cota ministerial retro.

2. Declino a competência ao r. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado 

da Capital.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 533901 Nr: 25648-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAYKON FEITOSA MILAS, EMC EMPRESA MILAS DE 

COMUNICAÇÃO EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335 - MT, Artur Barros Freitas Osti - OAB:18335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Alves Pereira de 

Oliveira - OAB:23.308, FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - 

OAB:16436

 Visto.

Haja vista os embargos de declaração de fls. 263/265, dê-se vista dos 

autos a parte querelada e posteriormente ao Ministério Público, pelo prazo 

legal, para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 484839 Nr: 24518-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12.913

 Visto.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre os embargos de 

declaração de fls. 152/155.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 373381 Nr: 14449-63.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 Visto.

Ante o noticiado na certidão de fls. 132 e de acordo com o art. 600, § 4º 

do CPP determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, com 

observância das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 488437 Nr: 27924-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLOW SALOMÃO DOS 

SANTOS SILVA - OAB:22737 MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu ABÍLIO 

FERNANDES DA SILVA, da imputação constante na denúncia, com fulcro 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado 

a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunique-se aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 168700 Nr: 15991-58.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANGELO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA, 

ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA, EDIJAM DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célia Lima de Queiroz - 

OAB:26266/O

 Visto.

1. Intime-se a advogada do acusado Edjam de Souza Fernandes para que 

regularize a petição de fls. 325/333, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. O acusado Dangelo Antônio Marques da Silva foi citado (fl. 344).

Ante o requerido pelo acusado nomeio a douta Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do mesmo.

Encaminhem-se os autos a defesa para a apresentação de resposta à 

acusação.

3. O acusado Antônio Cândido de Almeida não foi localizado para citação 

pessoal. Aliado a isso, inexistem informações sobre o seu atual endereço.

Posto isso, efetive a citação do mesmo por edital, com prazo de 15 dias, 

conforme prevê o artigo 361 do CPP.

4. Dê-se ciência ao Ministério Público.

5. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450762 Nr: 27837-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018/MT

 Impulsiono o feito para intimação do Advogado, Dr. Jackson Mário de 

Souza, OAB/MT – 4635, das Pessoas Jurídicas de direito privado, para 

tomar ciência da r. Decisão de fl. 90: "Visto. Ante o parecer do Ministério 

Público de f. 88/89, mantenho a sentença de f. 78/78v. Cumpra-se."

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388907 Nr: 3026-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO PARA CIÊNCIA DO TEOR DO OFÍCIO APORTANDO NA REF. 

143: "Juntada de Of. Nº 1205-2019 informando que a carta precatoria cuja 

finalidade interrogatorio do réu foi distriubida na Vara ùnica da Comarca de 

Feliz Natal/MT sob o n. 1428-85.2019.811.0093 - ID 88079 e designada 

audiência para o dia 10.02.2020, às 16h."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 605640 Nr: 45353-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS.

RECEBO A DENÚNCIA haja vista que preenchidos os requisitos previstos 

no art. 77, do CPPM e ausentes quaisquer das situações referidas no art. 

78, do mesmo códex, que autorizam sua rejeição.

Processe-se perante o JUÍZO SINGULAR.

Proceda-se o necessário para CITAÇÃO do acusado. No momento da 

citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a Gestora 

Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, sempre que 

possível, indicar os motivos pelo qual o acusado não tenciona contratar 

defensor.

Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, para oitivas das 

testemunhas arroladas pela acusação:

1- Pedro Nascimento dos Santos – fls. 03/04;
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2 – Francisco Magno da Silva – fls. 24.

3 – Eder David Alves dos Santos Ferreira – fls.

 Intimem-se as partes da expedição da carta precatória e para 

apresentação de quesito.

Considerando que a expedição da carta precatória não suspende a 

instrução processual, em consonância com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça de que a inversão da oitiva de testemunhas de 

acusação e defesa não configura nulidade quando a inquirição é feita por 

meio de carta precatória (HC 167.900/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011), DETERMINO a 

intimação da defesa para que no prazo de 05 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, DETERMINO, 

desde já, a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Sapezal/MT, 

também com o prazo de 30 dias, visando o interrogatório do réu SD PM 

SIDNEY DO NASCIMENTO. Intime-se para apresentar quesitos na forma da 

lei. Vencido o prazo da precatória, vistas as partes para diligências e 

memoriais finais.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605640 Nr: 45353-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, PARA CIÊNCIA do teor da decisão proferida em 08.01.2020 

(REF. 04), bem como para apresentar quesitos no prazo de 05 (cinco) dias 

que acompanharão a carta precatória para oitiva das testemunhas de 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564559 Nr: 8017-52.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:19102/MT, VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - 

OAB:14495-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, para CIÊNCIA do teor do documento aportado no Ofício n° 

83/2020 , informando que a Carta precatória para inquirição da testemunha 

de acusação Dulcézio Barros de Oliveira, oriunda da Vara Única da 

Comarda de Araputanga foi encaminhada para a Comarca de Mirassol 

D'Oeste - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 331913 Nr: 12358-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Redesigno a Sessão de Instrução para o dia 28 de abril de 2020, às 15h.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 499895 Nr: 38959-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a Sessão para o dia 28 de abril de 2020, às 16h.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 476148 Nr: 16016-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDYSOM XAVIER OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, para CIÊNCIA do teor do docuemnto aportado na Ref. 104: 

"Juntada de Informações, oriundo da Segunda Vara Criminal da Comarca 

de SINOP, informando que a Carta Precatória para inquirição da 

testemunha PM Robson Fernando de Oliveira foi distribuida naquele Juízo 

sob o Código 357141 e designada audiência para o dia 12/02/2020, às 

13h10min."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541041 Nr: 32472-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA COSTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, para CIÊNCIA do teor do documento aportado na ref. 104: 

"Juntada de Of 106/2020 , oriundo da 5º Vara Criminal de Alta Floresta/MT, 

informando que a Carta precatória para inquirição das testemunhas de 

Acusação ITAMAR PEREIRA e VERA LUCIA CARDOSO foi distribuída 

naquele Juízo sob o n. 5121-44.2019.811.0007 - Cód 185035 e designada 

audiência para o dia 19/02/2020, às 14h30m ."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576753 Nr: 19415-93.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RICHELI GUIMARÃES, ROOSEVELT 

FERREIRA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, na pessoa de seus Advogados, 

para ciência da expedição de carta precatória com a finalidade de inquirir 

as testemunhas arroladas na denúncia, bem como para no prazo de 5 dias 

apresentar quesitos que acompanharão a missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 596885 Nr: 1388-09.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301/MT

 Redesigno a Sessão de para o dia 09 de MARÇO de 2020, às 13h15min.

Intime-se.
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 Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605694 Nr: 45413-63.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA 

- OAB:13919/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Advogado, para 

ciência da expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas 

arroladas na denúncia, e para apresentar os quesitos que acompanharão 

a missiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512550 Nr: 5221-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para ciência da expedição de 

carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa (ref. 

43), bem como para apresentar quesitos que acompanharão a missiva, no 

prazo de 05 dias.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 436264 Nr: 12537-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMEIRE CAMARGO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMÁRIO LIMA DE SOUSA - 

OAB:18881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 “Vistos, etc.

 I – Diante da insistência manifestada pelas partes, designo o dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 15h para as oitivas das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado, devendo a testemunha Viviane 

Camargo Neves da Silva ser conduzida coercitivamente, visto que 

devidamente intimada (fl. 330) não compareceu, tampouco apresentou 

justificativa.

II – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 409597 Nr: 14266-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIXTO DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA DE OLIVEIRA 

ANDRADE - OAB:24392/O, VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - 

OAB:13510/MT

 Vistos, etc...

Atento ao pedido de revogação efetuado as fls. 435/-verso, coaduno com 

parecer do Ministério Público (fl. 447) em razão da inexistência de 

alteração processual, ao que mantenho o decisum de fls. 418/421 por 

seus próprios termos.

 Por fim, requisitem-se informações quanto aos laudos requeridos e 

intimem-se as partes quanto aos que já compõem este procedimento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 449319 Nr: 26297-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, ELOIZA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR FÉLIX DE OLIVEIRA PAIXÃO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PAES - OAB:1887, GIVANILDO GOMES - OAB:12.635, VALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 “Vistos, etc.

 I – Diante da insistência manifestada pelas partes, designo o dia 22 de 

junho de 2020, às 16h30 para as oitivas das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado, devendo a testemunha Wanderson 

Jose Saraiva ser conduzida coercitivamente, conforme requisitado 

(ocorrência 04).

II – Defiro a dispensa do acusado para os próximos atos, conforme 

requerido pela defesa (ocorrência 03).

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 56289 Nr: 12135-57.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DO ESPIRITO SANTO, FABIO 

APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, JOVANIL SILVA GONÇALVES, 

EDMILSON DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTICA - 

OAB:NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - 

OAB:14284, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, FAGNER RAIONE 

SILVA ARRUDA - OAB:23.443, JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 “Vistos, etc.

 I – Desde logo, designo o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h para as 

oitivas das testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos 

acusados.

II – Concedo prazo de 48horas para a defesa de Fabio Aparecido se 

manifestar acerca do endereço atualizado das testemunhas faltantes, 

conforme requerido (ocorrência 03), importando silencio em desistência.

III – Por fim, tendo em vista a ausência do causídico do Edmilson 

(ocorrência 04) torno precluso qualquer pleito deste referente às 

testemunhas faltantes.

IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 585626 Nr: 27567-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA PLACIDO, MATHEWS DA 

CONCEIÇÃO ASSIS, LUIZ CARLOS SANTOS SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Código: 585626

Vistos etc;

Constante a manifestação da defesa (fl. 428) requerendo o 
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desentranhamento das fls. 420/427, por não possuir relação com os fatos 

discutidos nos presentes autos, indefiro o presente requerimento por se 

tratar de mera informação processual encaminhada pelo Juiz Federal da 5ª 

Vara de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315499 Nr: 14546-68.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDY FRANK DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, ante o arrolamento comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 674-93.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. AERLISON ALONSO DE 

SOUZA SILVA - OAB:23.786, DR. IZONILDES PIO DA SILVA - OAB/MT 

6.486 - OAB:, DRª. REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB-MT 

17.983 - OAB:, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:OAB/MT 

17.983

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159411 Nr: 6761-89.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NOLASCO DE ABREU FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 572072 Nr: 14997-15.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA, 

ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Plateira borges 

pozeti - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:

 Vistos, etc.

Por serem tempestivos, RECEBO o apelo por termo nos autos do 

sentenciado Elton Junior Queiroz do Nascimento (fl. 300), bem como o 

apelo interposto pela defesa de Ivancley Calixto de Souza Sampaio à fl. 

303.

Considerando a desconstituição da patrona anterior do sentenciado Elton 

Junior Queiroz do Nascimento (fl. 304), bem como que o mesmo 

manifestou a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública 

quando intimado da condenação (fl. 300), encaminhe-se o feito à referida 

instituição para, no prazo legal, serem ofertadas as razões recursais.

Após, dê-se vista dos autos ao MP, para oferta das correspondentes 

contrarrazões.

Feito isso e considerando a defesa de Ivancley Calixto de Souza Sampaio 

apresentou seu recurso na forma do § 4º do art. 600 do CPP, remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 592258 Nr: 33465-27.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883

 (...) Desse modo e considerando que a defesa não observou os ditames 

do art. 451 do CPC/2015 e ainda a consumação da preclusão temporal, 

INDEFIRO os pedidos de arrolamento e substituição formulados às fls. 

99/103.Com relação à mídia apresentada pela defesa como prova, DEFIRO 

sua juntada nos autos.No mais, aguarde-se a realização do ato designado 

para o dia 30.01.2020.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 458555 Nr: 35920-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES DE OLINDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, NPJ - UNIC BEIRA RIO - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, DECRETO o perdimento dos bens 

apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, com 

fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de Processo 

Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 327375 Nr: 7121-53.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRIGIO SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT
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 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro (fl. 260), DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal, inclusive da moto 

Honda XRE 300 CC - Placa DAV 6948, em favor da União, com fulcro no 

disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 329773 Nr: 9915-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MIGUEL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos, etc.

Revendo detidamente os autos, conquanto tenha sido a defesa do réu 

Edson Miguel de Carvalho regularmente intimada para apresentar o 

endereço atualizado e a qualificação completa da testemunha residente 

em estado estrangeiro, junto ao comprovante de seu último endereço 

neste país (fl. 592), de modo a viabilizar a expedição de carta rogatória, 

denota-se que o prazo fixado decorreu “in albis” (fl. 593).

Desse modo, a inércia da defesa em apresentar os dados indispensáveis 

para a expedição de carta rogatória fez operar a preclusão quanto à oitiva 

da testemunha arrolada à fl. 576.

Em vista disso e considerando que bem constou da r. decisão de fls. 

577/582 que o decurso do prazo sem manifestação da defesa ensejaria o 

sintomático indeferimento da inquirição da referida testemunha, RATIFICO 

referida determinação para indeferir a oitiva da testemunha Rolando Pinto 

de Arruda.

 Em tempo e considerando que o endereço mais recente onde o réu Edson 

Miguel foi encontrado e intimado é localizado em Cáceres/MT, expeça-se a 

carta precatória para realização do seu interrogatório, instruindo-a 

conforme preconiza o art. 1.360 da CNGC Judicial.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 

02.04.2020, às 16:00 horas, oportunidade que deverão ser inquiridas as 

testemunhas Alessandro Inácio Jabra Ramos, José Carmindo de Morais e 

Ricardo Tenório dos Anjos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 379981 Nr: 21663-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO OLIVEIRA CARDOSO 

- OAB:OAB/MT Nº 3301

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, DECRETO o perdimento dos bens 

apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, com 

fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de Processo 

Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503297 Nr: 42373-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITÓRIA DE MACEDO DE JESUS, 

MARIANA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, DECRETO o perdimento dos bens 

apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, com 

fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de Processo 

Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596614 Nr: 37360-93.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18853

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado LUCIANO AUGUSTO 

NEVES - Assistente de acusação - OAB/MT12012 , para audiência de 

Instrução e julgamento designada para o dia 27/02/2020, às 14:00 horas, 

nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596614 Nr: 37360-93.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18853

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar o advogado WESLEY CHAMOS DE 

ARRUDA OAB/MT18.853 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 27/02/2020, às 14:00 horas, nos autos em epígrafe

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544688 Nr: 35989-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCV, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:27370

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, KATIA 

VALADARES SILVA OAB/MT 23.270 e FELIPE GOMES DE ALMEIDA 

OAB/MT 27.370 para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem a 

resposta à acusação em favor do acusado, em consonância com o 

art.396 do CPP, consignando que omissão poderá configurar abandono de 

causa e incidência da multa prevista no art.265 do CPP, além de constituir 

infração administrativa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382619 Nr: 24493-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Felipe Fernandes 

Mota - OAB:19549

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA, OAB/MT 19.549, para que apresente 

as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dia, sob 

pena de aplicação da penalidade prevista no art.265 do Código de 

Processo Penal e comunicação à OAB/MT.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572155 Nr: 15057-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR LIMA DE SOUZA, Cpf: 62674021187, 

Rg: 1155451-7, Filiação: Maria Carolina de Lima Souza e Virgilio Rodrigues 

de Souza, data de nascimento: 01/12/1973, brasileiro(a), natural de Fatima 

do Sul-MS, solteiro(a), advogado, Telefone 65 99801-8458/967394. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pelo seu Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições 

institucionais, oferece a DENÚNCIA contra o cidadão JAIR LIMA DE 

SOUZA, pelos motivos de fato e de direito expostos a seguir: no dia 21 de 

julho de 2018, por volta das 09h20min., nas dependências da Penitenciaria 

Central, situado no bairro Jardim industriario, nesta capital, o denunciado 

tentou ali ingressar na posse de um aparelho de telefonia móvel, tipo 

celular, o agente é advogado e ao realizar visita a clientes que se 

encontravfam detidos na penitenciaria, como praxe, entregou seu celular 

de uso pessoal na entrada, todavia camuflou outro celular dentro de sua 

agenda, o que foi descoberto no momento em que passou no dector de 

metais, o mesmo receberia uma quantia em dinheiro como pagamento após 

a entrega.

Despacho: Autos n°. 15057-85.2019.811.0042 – CÓD. 572155VISTOS, 

ETC.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

JAIR LIMA DE SOZA pela prática do crime de FAVORECIMETO REAL 

IMPRÓPRIO, tipificado no artigo 349-A do código penal.Às fls. 67, o 

Ministério Público se manifestou pugnando pela citação por edital do réu, 

em consonância com o artigo 361 do Código de Processo Penal.Às fls. 

26/26v, foi recebida a denúncia e expedido mandado de citação/intimação 

para o réu apresentar à resposta a acusação. Às fls. 43, o MMº Juiz do 

Juizado Especial Criminal declinou a competência a UMA DAS VARAS 

CRIMINAIS, tendo o feito sido distribuído à esta Unidade Judiciária.É o 

relatório. Decido.Extrai-se dos autos, que após diversas tentativas de citar 

o réu JAIR para apresentar resposta à acusação, nos termos do artigo 

396 do CPP, estas restaram infrutíferas por estar em local incerto e não 

sabido, motivo pelo qual foi requerida sua citação por editalícia pelo 

Parquet (fls. 67).Desta forma, acolho a manifestação ministerial acostada 

às fls. 67, e, com fulcro no artigo 361 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO que o réu JAIR LIMA DE SOUZA seja citado por 

edital.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário.Às providências.Cumpra-seCuiabá - 

MT, 03 de dezembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu Rodrigues Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELLY SILVA 

COSTA, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1003372-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. G. D. A. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DENYSE PEREIRA VALADAO ALVES OAB - 042.546.071-13 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1003372-33.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: JUCILENE GENIU DE ALMEIDA, Endereço: Rua da Justiça, nº 

01, Quadra 06, Bairro Jardim Glória I, Várzea Grande, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99261-5974. Requerido: EDIMAR DO CARMO, Endereço: 

Rua da Justiça, nº 01, Quadra 06, Bairro Jardim Glória I, Várzea Grande, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99281-4732 e (65)99261-5974. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por JUCILENE 

GENIU DE ALMEIDA nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica 

caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça e Lesão 

Corporal) – B.O. 2020.26166, por parte do requerido EDIMAR DO CARMO, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os 

pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza 
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cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a 

parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, 

a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. 

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o 

deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e 

cinquenta centavos), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para 

eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de 

anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo 

competente (art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/06). Oficie-se à Autoridade 

Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do 

Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem 

como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no 

prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da 

Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. 

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 10/03/2020 às 15h00min 

para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para 

que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 

306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. Saliento, 

por oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - 

via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. DETERMINO o encaminhamento da decisão inicial para a 

Patrulha Maria da Penha, para fins de acompanhamento das partes. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de 

janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000453-62.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1000453-62.2019.8.11.0023. REQUERENTE: GISLAINE 

CRISTINA MOURA REQUERIDO: MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA 

VISTOS. Por meio da petição de Id: 26266940, a autora requerer que, ao 

invés de ser expedida carta precatória para a comarca de Novo 

Progresso/PA para a oitiva da testemunha Marcelo da Silva, por ela 

arrolada, seja expedida carta precatória para a comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, informando o endereço da testemunha e oferece contradita 

às testemunhas Marcos Paulo Angeli e Charlisvan Padilha Pontes, por 

serem amigos íntimos do réu; à testemunha Ailson de Souza, por ser sócio 

do réu e à testemunha Elielda Dias Oliveira Lopes, por ser pessoa que 

mantém relação comercial com o réu. E o réu, por meio da petição de Id: 

26691602, contradita a testemunha Elizabete Pereira Maia Rissini, por ser 

amiga íntima da autora e apresenta resposta à contradita de testemunhas 

efetuadas pela autora, asseverando em síntese que, a despeito da 

testemunha Ailson, ser seu sócio, é a única pessoa que pode testemunhar 

sobre a constituição e aquisição da empresa da qual a autora pretende a 
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meação; que o simples fato da testemunha Elielda ser locatória de um 

imóvel seu não a enquadra como inapta a testemunhar; que a testemunha 

Marcos Paulo é cônjuge da sobrinha de sua ex-esposa, não se 

enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 447 do CPC e 

nega que a testemunha Charlisvan seja seu amigo intimo, ressaltando que 

somente as pessoas que o conhecem, mas sem ter amizade intima com 

ele, são aptas a testemunhar a ausência de relação pública, contínua e 

duradoura com o objetivo de constituir família entre ele e a autora, 

pleiteando ao final que seja sua patrona intimada, pelo juízo deprecado, da 

audiência a ser designada para a oitiva das testemunhas. Tendo em vista 

a informação de novo endereço da testemunha Marcelo da Silva, defiro o 

pedido da autora (Id: 26266940), para determinar a expedição de carta 

precatória para a sua oitiva para a comarca de Peixoto de Azevedo/MT, a 

ser cumprida no endereço: Rua Julio Campos, nº 419, Bairro Centro, 

Peixoto de Azevedo/MT, telefone: (93) 98404-0968. Em relação à 

contradita das testemunhas arroladas pelas partes, conforme disposição 

do artigo 457, §1º, do Código de Processo Civil, tenho que o momento 

oportuno para a sua realização é na audiência em que serão ouvidas as 

testemunhas contraditadas, mais precisamente, entre a qualificação da 

testemunha e o início do seu depoimento, ocasião em que o Juiz possuíra 

mais subsídios para a apreciação do pedido e, inclusive poderá questionar 

a testemunhar, decidindo pela sua oitiva ou não. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 414, § 1º, DO CPC. 

OFENSA NÃO-CONFIGURADA. TESTEMUNHA. CONTRADITA. MOMENTO 

OPORTUNO. 1. [...]. 2. O momento oportuno da contradita da testemunha 

arrolada pela parte contrária é aquele entre a qualificação desta e o início 

de seu depoimento. 3. Recurso especial não-conhecido.” (REsp 

735.756/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/02/2010, DJe 18/02/2010) Por tal motivo, deixo de apreciar 

as contraditas apresentadas pelas partes, devendo as mesmas serem 

ratificadas no momento oportuno (audiência a ser designada para a oitiva 

das testemunhas), ocasião na qual poderão, inclusive, caso a testemunha 

negue os fatos da contradita, produzir provas documentais e 

testemunhais em relação à contradita. Cumpra-se a determinação de 

expedição de cartas precatórias para a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, observando-se o endereço da testemunha Marcelo da Silva, 

informado na petição de Id: 26266940. Faça constar nas cartas 

precatórias a serem expedidas a necessidade, após a designação da data 

da audiência, de intimação dos patronos das partes, via DJe, para, 

querendo, comparecerem no ato. Às providências. Intimem-se (via DJe) e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 03 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000453-62.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1000453-62.2019.8.11.0023. REQUERENTE: GISLAINE 

CRISTINA MOURA REQUERIDO: MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA 

VISTOS. Por meio da petição de Id: 26266940, a autora requerer que, ao 

invés de ser expedida carta precatória para a comarca de Novo 

Progresso/PA para a oitiva da testemunha Marcelo da Silva, por ela 

arrolada, seja expedida carta precatória para a comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, informando o endereço da testemunha e oferece contradita 

às testemunhas Marcos Paulo Angeli e Charlisvan Padilha Pontes, por 

serem amigos íntimos do réu; à testemunha Ailson de Souza, por ser sócio 

do réu e à testemunha Elielda Dias Oliveira Lopes, por ser pessoa que 

mantém relação comercial com o réu. E o réu, por meio da petição de Id: 

26691602, contradita a testemunha Elizabete Pereira Maia Rissini, por ser 

amiga íntima da autora e apresenta resposta à contradita de testemunhas 

efetuadas pela autora, asseverando em síntese que, a despeito da 

testemunha Ailson, ser seu sócio, é a única pessoa que pode testemunhar 

sobre a constituição e aquisição da empresa da qual a autora pretende a 

meação; que o simples fato da testemunha Elielda ser locatória de um 

imóvel seu não a enquadra como inapta a testemunhar; que a testemunha 

Marcos Paulo é cônjuge da sobrinha de sua ex-esposa, não se 

enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 447 do CPC e 

nega que a testemunha Charlisvan seja seu amigo intimo, ressaltando que 

somente as pessoas que o conhecem, mas sem ter amizade intima com 

ele, são aptas a testemunhar a ausência de relação pública, contínua e 

duradoura com o objetivo de constituir família entre ele e a autora, 

pleiteando ao final que seja sua patrona intimada, pelo juízo deprecado, da 

audiência a ser designada para a oitiva das testemunhas. Tendo em vista 

a informação de novo endereço da testemunha Marcelo da Silva, defiro o 

pedido da autora (Id: 26266940), para determinar a expedição de carta 

precatória para a sua oitiva para a comarca de Peixoto de Azevedo/MT, a 

ser cumprida no endereço: Rua Julio Campos, nº 419, Bairro Centro, 

Peixoto de Azevedo/MT, telefone: (93) 98404-0968. Em relação à 

contradita das testemunhas arroladas pelas partes, conforme disposição 

do artigo 457, §1º, do Código de Processo Civil, tenho que o momento 

oportuno para a sua realização é na audiência em que serão ouvidas as 

testemunhas contraditadas, mais precisamente, entre a qualificação da 

testemunha e o início do seu depoimento, ocasião em que o Juiz possuíra 

mais subsídios para a apreciação do pedido e, inclusive poderá questionar 

a testemunhar, decidindo pela sua oitiva ou não. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 414, § 1º, DO CPC. 

OFENSA NÃO-CONFIGURADA. TESTEMUNHA. CONTRADITA. MOMENTO 

OPORTUNO. 1. [...]. 2. O momento oportuno da contradita da testemunha 

arrolada pela parte contrária é aquele entre a qualificação desta e o início 

de seu depoimento. 3. Recurso especial não-conhecido.” (REsp 

735.756/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/02/2010, DJe 18/02/2010) Por tal motivo, deixo de apreciar 

as contraditas apresentadas pelas partes, devendo as mesmas serem 

ratificadas no momento oportuno (audiência a ser designada para a oitiva 

das testemunhas), ocasião na qual poderão, inclusive, caso a testemunha 

negue os fatos da contradita, produzir provas documentais e 

testemunhais em relação à contradita. Cumpra-se a determinação de 

expedição de cartas precatórias para a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, observando-se o endereço da testemunha Marcelo da Silva, 

informado na petição de Id: 26266940. Faça constar nas cartas 

precatórias a serem expedidas a necessidade, após a designação da data 

da audiência, de intimação dos patronos das partes, via DJe, para, 

querendo, comparecerem no ato. Às providências. Intimem-se (via DJe) e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 03 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1036607-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. C. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. P. R. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1036607-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

SILVANA GOMES COLOMBO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: BRUNO ALEXANDRE PEQUENO REIS 

RODRIGUES VISTOS. SENTENÇA. A vítima SILVANA GOMES COLOMBO, 

já qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de 

providências requerendo a concessão de medidas protetivas previstas na 

Lei 11.340/2006 em desfavor de BRUNO ALEXANDRE PEQUENO REIS 

RODRIGUES, pela prática de violência de gênero. Em 22 de agosto de 2019 

foram deferidas medidas protetivas em favor da autora (Id. 22831086), 

das quais a vítima foi devidamente intimada, entretanto o requerido não foi 

intimado, uma vez que, segundo informações da vítima, o mesmo reside 

em Portugal (Id. 23474927). Desta forma, foi determinado a intimação da 

requerente para que, no prazo de 15 dias, informasse nos autos o 
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endereço do requerido no exterior para que fosse expedida a competente 

carta rogatória a fim de regularizar a sua intimação. Entretanto, apesar da 

vítima ter sido devidamente intimada para manifestar nos autos 

apresentando o endereço do requerido, bem como para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção, a mesma permaneceu 

inerte, nada manifestando. Ademais, consta nos autos, manifestação da 

Defensoria Pública, informando que não foi possível entrar em contato com 

a vítima, razão pela qual nada requereu. (id. 28141444) É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme acima relatado, diante das diversas 

tentativas de localização da vítima para manifestar sobre o endereço do 

requerido, observando-se ainda o lapso temporal transcorrido sem 

qualquer fato novo ou possibilidade de contato com a requerente, carece 

a necessidade de manutenção das medidas de urgência. Insta consignar 

que o deferimento de medidas protetivas de urgência não está 

condicionado a um processo principal, uma vez que elas podem ser 

pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou cumulativamente, substituídas, 

revogadas e revistas, a qualquer tempo, sempre que os direitos 

reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem ameaçados ou violados (art. 19, § 

2º, da referida Lei). Assim, não obstante os esforços empenhados, nos 

autos, para a localização das partes, fica configurada a falta de interesse 

da requerente na persecução da ação. Isto posto, diante da ausência de 

interesse nas cautelares deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002299-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI LUIZ CIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edileuza Souza Santos (REU)

Raquel Lima (REU)

Janilton Borges Pereira (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1002299-26.2020.8.11.0041. AUTOR: DARCI LUIZ 

CIARINI REU: RAQUEL LIMA, EDILEUZA SOUZA SANTOS, JANILTON 

BORGES PEREIRA VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTES” ajuizada 

por DARCI LUIZ CIARINI, em desfavor de ASSOCIAÇÃO TAL E OUTROS 

DESCONHECIDOS. A ação [natureza possessória] foi endereçada a “2ª 

Vara Cível Especializada em Direito Agrário” da Comarca de Cuiabá/MT, 

todavia erroneamente distribuída a esta vara especializada, motivo pelo 

qual, em 21/1/2020, foi declarada a incompetência deste juízo para 

processar e julgar o presente feito sendo determinada a redistribuição 

para a 2ª Vara Cível. Após a referida decisão, o requerente peticionou 

nestes autos, requerendo o arquivamento do presente feito sustentando 

que “a inicial em questão, após a verificação de equivocada distribuição 

por parte do sistema PJE (ao vincular o termo “reintegração de posse” em 

assunto), foi devidamente protocolada e distribuída na 2ª Vara Cível 

especializada em Direito Agrário desta comarca sob o número 

1002313-10.2020.8.11.0041”. (sic, Id 28229664). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, constato que, não 

obstante a alegação do requerente de que houve distribuição equivocada 

por parte do sistema PJE, em verdade quem fez a nova distribuição 

(devidamente protocolada e distribuída na 2ª Vara Cível especializada em 

Direito Agrário) foi o próprio causídico da parte, que o fez, cerca de 40 

minutos após a distribuição do presente processo. O nobre advogado 

protocolou a inicial do presente feito no dia 21/1/2020 às 16:55:33, e, 

nessa mesma data, após verificar que a inicial foi distribuída a este juízo, 

fez nova distribuição da mesma inicial às 17:35:51, e, como consequência 

lógica, gerou-se novo processo, qual seja 1002313-10.2020.8.11.0041 

que, em razão da matéria, e desta vez corretamente distribuído, está 

sendo processado perante a 2ª Vara Cível especializada em Direito 

Agrário. Portanto, sem aguardar o pronunciamento deste juízo para que se 

procedesse à redistribuição do presente feito ao juízo competente, o 

advogado repetiu uma ação que já estava em curso, eis que anteriormente 

distribuído. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA 

CARACTERIZADA. Ocorre a litispendência quando se repete ação que 

está em curso, na forma prevista no artigo 337, §3º, do Código de 

Processo Civil. Agravo de instrumento prejudicado, reconhecida a 

preliminar de litispendência.” (Agravo de Instrumento Nº 70070994066, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 09/11/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR 

DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS 

MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO 

FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA 

PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações 

com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de 

pedir.” (TJ/MT, Apelação / Remessa Necessária 70890/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

26/07/2017) Desta forma, configurada a litispendência, deve ser extinto o 

presente processo, que repete outro que já está em curso, isto porque, 

não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com 

realização duplicada de atos e gasto desnecessário de recursos. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA nos termos do art. 485, V, do 

CPC, sobretudo porque as matérias tratadas pelo dispositivo legal são de 

ordem pública, devendo ser reconhecidas de ofício pelo juízo. Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. Às providências. 

Publique-se. Intimem-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1045985-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. P. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1045985-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JACKELINE FARIA SCARANARO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: THOMAS HENRIQUE PLACIDO DE 

ALMEIDA VISTOS. SENTENÇA. A vítima JACKELINE FARIA SCARANARO, 

já qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de 

providências requerendo a concessão de medidas protetivas previstas na 

Lei 11.340/2006 em desfavor de THOMAS HENRIQUE PLACIDO DE 

ALMEIDA pela prática de violência de gênero. Em 11 de outubro de 2019, 

foram deferidas várias medidas protetivas em favor da autora, das quais a 

vítima não foi intimada pessoalmente, e o requerido devidamente intimado 

(Id. 25052211). Instada a se manifestar, o Ministério Público, apenas 

opinou pela manutenção das medidas (Id. 27513143). Consta certidão de 

tentativa de contato com a vítima, que restou infrutífero, tendo em vista 

que todas as ligações caíram na caixa postal. (Id. 28389855). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme acima relatado, diante 

das diversas tentativas de localização da vítima para manifestar sobre a 

intenção de manutenção das medidas bem como observando-se ainda o 

lapso temporal transcorrido sem qualquer fato novo ou possibilidade de 

contato com a requerente, carece a necessidade de manutenção das 

medidas de urgência. Insta consignar que o deferimento de medidas 

protetivas de urgência não está condicionado a um processo principal, 

uma vez que elas podem ser pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou 

cumulativamente, substituídas, revogadas e revistas, a qualquer tempo, 

sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem 

ameaçados ou violados (art. 19, § 2º, da referida Lei). Assim, não 

obstante os esforços empenhados, nos autos, para a localização das 

partes, fica configurada a falta de interesse da requerente na persecução 

da ação. Isto posto, diante da ausência de interesse nas cautelares 
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deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com fundamento no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

Criminal. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1051810-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. G. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER MANOEL DE SIQUEIRA GODOY OAB - MT16194/O 

(ADVOGADO(A))

THORMIRES AROLDO PINTO GODOY OAB - MT26220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1051810-27.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO da requerente enquanto ASSISTENTE DE 

ACUSAÇÃO nos presentes autos – id. 27880840. Entretanto, este feito 

versa sobre Medidas Protetivas, de modo que não é permitida a discussão 

de qualquer matéria da seara criminal, o que será oportunizado em 

eventual Ação Penal a tramitar de forma física neste Juízo. Nessa ordem 

de ideias, não há como acolher o pedido de assistência de acusação da 

requerente nestes autos. Ademais, considerando que o presente feito já 

fora julgado extinto, nos termos da sentença de id. 26516029, 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. Intime-se a 

requerente, por meio de seus patronos – via DJE. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038162-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA CAROLINE DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OCTAVIO LEMOS DE MATTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1038162-48.2017.8.11.0041. DELIBERAÇÕES Ato 

contínuo, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. 

Considerando que restou frutíferas o acordo entre as partes na presente 

solenidade, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação do 

presente acordo. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências.” Nada 

Mais, Eu, Brenda Khetlhin Machado Fagundes, que digitei e encerro o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1011111-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. X. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. N. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1011111-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: EUDORA 

NOVAES XAVIER, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: JEFERSON JORGE NAZARIO DE CAMARGO 

VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a vítima manifestou que não 

deseja manter as medidas protetivas. (Id. 19535068). Instada, a 

representante do Ministério Público, opinou pela revogação das medidas 

protetivas deferidas. (Id. 19987293). Diante da manifestação da vítima, foi 

homologada a desistência da presente ação e a revogação das medidas 

protetivas, tendo sido os autos extintos, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único c/c 485, III ambos do Código de Processo Civil (Id. 

20340726). Determinada a intimação, a vítima não foi localizada (Id. 

22955782). Desta forma, tendo em vista que a revogação das medidas se 

deu por requerimento da vítima, bem como diante da impossibilidade de 

intimação da mesma, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

promovendo-se as devidas anotações e baixas necessárias. Por fim, em 

razão da manifestação da vítima em se retratar da representação feita na 

delegacia de polícia, DETERMINO que se faça cópia da presente decisão 

com respectiva juntada nos autos do Inquérito Policial, a fim de que seja 

oportunizada a audiência de retratação, nos termos do art. 16 da Lei 

11.340/06. Publique-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1033058-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. C. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1033058-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DEOLINA 

CANDIDA OLIVEIRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: JOSÉ AUGUSTO CORREA VISTOS. Compulsando 

os autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja manter as 

medidas protetivas. (Id. 16737199). Instada, a representante do Ministério 

Público, opinou pela revogação das medidas protetivas deferidas. (Id. 

17206613). Diante da manifestação da vítima, foi homologada a 

desistência da presente ação e a revogação das medidas protetivas, 

tendo sido os autos extintos, com fundamento no art. 200, parágrafo único 

c/c 485, III ambos do Código de Processo Civil (Id. 17884466). Determinada 

a intimação, a vítima não foi localizada (Id. 18226549). Desta forma, tendo 

em vista que a revogação das medidas se deu por requerimento da vítima, 

bem como diante da impossibilidade de intimação da mesma, DETERMINO o 

arquivamento dos autos, promovendo-se as devidas anotações e baixas 

necessárias. Publique-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de dezembro de 

2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 609373 Nr: 48987-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO SOARES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Tadeu Salcedo - 

OAB:6038

 VISTOS.[...]l, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta 

em Juízo, ofertada em face de ALDO SOARES DE CAMARGO, 

determinando o prosseguimento da instrução processual.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 1º.03.2020, às 13h30, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 241 de 779



a oitiva da vítima e do acusado. INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima e o 

acusado. .[...], REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA e tendo em 

vista a suposta prática de lesão corporal contra a vítima, bem como a 

posse ilegal de arma de fogo, visando evitar que isto torne ocorrer, 

DECRETO MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, determinando O 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO, por meio da colocação de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 06 (seis) meses, 

bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, ficando o acusado 

proibido de se aproximar das vítimas a uma distância de 500 (quinhentos) 

metros.Ressalto que tal medida deve ser cumprida, nos exatos termos em 

que foi deferida, devendo o custodiado adotar as medidas necessárias 

para não ultrapassar o limite acima estabelecido, não sendo aceitas as 

suas justificativas para o descumprimento e aproximação da vítima. 

Reforço ainda a necessidade de cumprimento das medidas protetivas 

deferidas nos autos da Medida Protetiva n.º 1000642-49.2020.8.11.0041, 

as quais mantenho por seus próprios fundamentos, devendo o acusado 

manter a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima e se 

abster de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação ou 

de frequentar sua residência, sob pena de serem revogadas as 

cautelares deferidas e novamente ser decretada sua prisão. DETERMINO 

a SOLTURA do acusado ALDO SOARES DE CAMARGO, se por outro 

motivo não estiver preso e, apenas após, o cumprimento da determinação 

de colocação de tornozeleira eletrônica.EXPEÇA-SE O COMPETENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA.Antes da soltura do indiciado, [...].Intime-se, via 

DJe, o advogado do acusado. Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 609373 Nr: 48987-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO SOARES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Tadeu Salcedo - 

OAB:6038

 [...] REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA e tendo em vista a 

suposta prática de lesão corporal contra a vítima, bem como a posse ilegal 

de arma de fogo, visando evitar que isto torne ocorrer, DECRETO 

MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão, determinando O 

MONITORAMENTO ELETRÔNICO, por meio da colocação de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, pelo prazo de 06 (seis) meses, 

bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, ficando o acusado 

proibido de se aproximar das vítimas a uma distância de 500 (quinhentos) 

metros.Ressalto que tal medida deve ser cumprida, nos exatos termos em 

que foi deferida, devendo o custodiado adotar as medidas necessárias 

para não ultrapassar o limite acima estabelecido, não sendo aceitas as 

suas justificativas para o descumprimento e aproximação da vítima. 

Reforço ainda a necessidade de cumprimento das medidas protetivas 

deferidas nos autos da Medida Protetiva n.º 1000642-49.2020.8.11.0041, 

as quais mantenho por seus próprios fundamentos, devendo o acusado 

manter a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima e se 

abster de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação ou 

de frequentar sua residência, sob pena de serem revogadas as 

cautelares deferidas e novamente ser decretada sua prisão. DETERMINO 

a SOLTURA do acusado ALDO SOARES DE CAMARGO, se por outro 

motivo não estiver preso e, apenas após, o cumprimento da determinação 

de colocação de tornozeleira eletrônica.EXPEÇA-SE O COMPETENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA.Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE 

IMEDIATAMENTE A OFENDIDA, sobre o conteúdo da presente decisão (art. 

21, da Lei nº 11.340/06), especialmente sobre a soltura do acusado, bem 

como para fazer a retirada do botão do pânico. [...] PROMOVA-SE A 

IMEDIATA SOLTURA DO INDICIADO[...]promovendo as anotações e baixas 

necessárias e o seu arquivamento. NOTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO 

PÚBLICO.Intime-se, via DJe, o advogado do acusado. Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 28 de janeiro 

de 2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 455126 Nr: 32394-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que o réu compareceu na secretaria e 

informou o seu endereço atualizado, conforme fl.117, razão pela qual 

INDEFIRO o pleito de fl. 116.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

19/02/2020 às 15h45.

Expeça-se mandado de intimação do réu no endereço apresentado à fl. 

117, qual seja: Rua Q, nº 75, apto nº 203, bairro Consil em Cuiabá/MT – 

telefone: (65) 9.9260-4935.

Do mesmo modo, expeça-se mandado de intimação das vítimas, no 

endereço indicado à fl. 95, qual seja: Rua Doutor Leônidas de Matos, nº 

322, Apto. 002, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT.

Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a advogada do réu, via DJe.

Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 591458 Nr: 32752-52.2019.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PERES DIAS NUNES 

- OAB:26383/0

 VISTOS.Trata-se de Inquérito Policial que visa apurar a suposta prática de 

“Feminicídio Tentado” pelo indiciado HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA, 

contra a vítima Rayra Wendy Cardoso Olivi, no qual a autoridade policial 

apresentou relatório final pugnando pela prisão preventiva do acusado, o 

que foi deferido em plantão judicial, por meio da decisão de fls. 93, sendo 

o mandado de prisão preventiva, devidamente cumprido em 29.08.2019 

(fls. 119[...]. Às fls. 158, o Gestor Judicial certificou que efetuadas buscas 

nos estabelecimentos prisionais, obteve a informação de que, em 

cumprimento a ordem proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o acusado foi posto em 

liberdade em 06.12.2019.Diante disso, verifica-se a perda do objeto do 

pedido de revogação de prisão preventiva efetuado pela defesa do 

acusado, no entanto, visando evitar futura alegação de nulidade, 

determino a intimação do advogado do acusado, via DJe, para querendo 

se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Findo o prazo e não 

havendo manifestação, o que deve ser certificado, remetam-se os autos 

ao Ministério Público para adoção das providências que entender cabíveis. 

Às providências.Intime-se e cumpra-se.Cuiabá, 29 de janeiro 2020.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 382133 Nr: 23964-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFDO, FSDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH e do 

passaporte do executado.Por outro lado, em atenção ao pedido de item “h” 

de fl. 127, procedida consulta ao Sistema INFOJUD, para fins de acesso à 

eventual Declaração de Imposto de Renda do executado, fora constatado 

que o mesmo não apresentou o respectivo documento no ano de 2019, 
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conforme extrato anexo.Com relação a execução que tramita sob o rito do 

art. 528 do CPC, necessário se faz a nova intimação do executado para 

pagamento, antes de eventual decretação de sua prisão civil.Desta forma, 

aguarde-se o cumprimento da determinação constante nos autos em 

apenso (cód. 382132), consubstanciada a expedição de ofício às 

empresas de telefonia, objetivando a localização do endereço atualizado 

do executado.Assim, com o cumprimento supra, sobretudo com a 

resposta do ofício expedido à Caixa Econômica e infrutíferas todas as 

tentativas de busca de bens, dê-se vista à Defensoria Pública Cível, para 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento da presente 

execução, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, 

III, do CPC. Após, conclusos.Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

Decisão

Decisão Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1003837-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DIEGO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1003837-42.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA VIEIRA, Endereço: Rua 

Comendador Henrique, 1010 - Apto 105 - Bairro Dom Aquino - (PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA), Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99968-0824. 

Requerido: FERNANDO DIEGO DA SILVA, Endereço: Avenida Dante de 

Oliveira - Apto 301, BI 30 - Bairro Carumbé, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99600-8784. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ANDREZZA KARLA DE OLIVEIRA VIEIRA nos termos do art. 

18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – B.O. 2020.27513, por parte do 

requerido FERNANDO DIEGO DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para 

seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados 

indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 

11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da 

probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima 

em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de 

risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal 

como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente 

para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e 

cinquenta centavos), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 

do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de 

urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006), inclusive para eventual ajuizamento da ação de 

separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de 

dissolução de união estável perante o juízo competente (art. 18, inciso II, 

da Lei nº 11.340/06). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre 

o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas 

de urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a 

remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência 

contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 

do Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO 

o dia 10/03/2020 às 16h30min para a realização de Audiência de 

Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente 

resposta escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente 
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caso por analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no 

respectivo mandado a advertência de que o requerido deverá constituir 

advogado e, caso não possua condições financeiras para tanto, deverá 

procurar a Defensoria Pública Criminal para que apresente, 

tempestivamente, sua resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, 

consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a presente 

decisão, sob pena de prisão. Saliento, por oportuno, que a 

citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

DETERMINO o encaminhamento da decisão inicial para a Patrulha Maria da 

Penha, para fins de acompanhamento das partes. Esclareço, desde já, 

que para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. 

Tendo em vista que a urgência da medida, determino que os cumprimentos 

dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

devendo constar nos mandados os telefones existentes das partes, com 

o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE 

DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1051362-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT7920-O (ADVOGADO(A))

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. G. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1051362-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

PAULA LOBO PONCINELLI REQUERIDO: RODRIGO SERGIO GARCIA 

RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c partilha 

de bens, guarda, alimentos e danos morais que Ana Paula Lobo Poncinelli 

promove em face de Rodrigo Sergio Garcia Rodrigues. Colima a autora a 

concessão das seguintes tutelas de urgência, inaldita altera pars: (a) o 

arbitramento para que o requerido pague o valor de R$ 4.000,00, todo dia 

10, a contar da decisão, correspondente a 50% das dívidas do casal e; 

(b) a imediata autorização de venda do único imóvel que possuem. 

Apregoa a autora, em epítome, que se casou com o requerido no dia 

10/12/1994, sob o regime de comunhão parcial de bens; que tiveram filhos, 

os quais atualmente são todos maiores; que adquiriram bens passíveis de 

partilha; que contraíram dívidas; que possui medidas protetivas de 

urgência em seu favor, deferidas pelo juízo daqui e também pelo juízo de 

Juiz de Fora/MG onde se encontra residindo atualmente. O sucesso dos 

pedidos de tutela de urgência em comento dependem da demonstração 

dos requisitos talhados no preceptivo do art. 300 do CPC, a saber: 

demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É importante 

destacar, ainda, que, de conformidade com o que estatui o § 3º do art. 300 

do CPC: § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Quanto ao pedido de arbitramento para que o requerido pague o 

valor de R$ 4.000,00, todo dia 10, a contar da decisão, correspondente a 

50% das dívidas do casal, compulsando os autos verifico que não restou 

demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

haja vista que a autora declarou, em sua petição inicial ID. 25874282, que 

vem arcando sozinha com as despesas da família, pois há vários anos o 

requerido não possui emprego nem renda fixa, o que contribui para o 

endividamento do casal, demonstrando, assim, que tal situação já é 

suportada pela autora há algum tempo, não havendo, portanto, que se 

falar em perigo de dano. Ademais, todo o valor da dívida em comum do 

casal, pago pela autora de forma unilateral, poderá ser abatido sobre o 

valor da cota parte do autor sobre o imóvel pertencente ao casal, no 

momento da partilha do mencionado bem, reforçando, desta forma, a 

ausência de perigo de dano ao resultado útil do processo. Com efeito, não 

estando presentes os requisitos acima expendidos, impõe-se o 

indeferimento do pedido liminar em comento. No que tange ao pedido de 

tutela de urgência de imediata autorização de venda do único imóvel que 

possuem, compulsando os autos verifico que não se faz presente, in 

casu, os requisitos de demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo imprescindível a instauração do contraditório para 

posterior manifestação quanto ao tema, sobretudo por se tratar, no 

vertente caso, de processo de conhecimento e não de processo de 

execução, sendo que toda e qualquer precipitação quanto à partilha de 

bens poderá causar danos irreversíveis às partes, motivo pelo qual 

impõe-se o indeferimento deste pedido liminar. Posto isto, em consonância 

com os fundamentos retro expendidos, indefiro os pedidos de tutela 

antecipada em comento. Preenchendo a peça proemial os requisitos 

essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência 

liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/03/2020, às 13h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria. Intime-se a autora 

na pessoa de seu advogado, via DJE (CPC, art. 334, §3º). Cite-se o réu 

para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de 

antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado advertência de que o 

prazo para contestar a ação será de 15 dias, contados na forma do art. 

335 do CPC. Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes 

deverão estar acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º). Havendo afirmação de que a 

autora não tem condição de pagar as custas processuais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família e presumindo-se pobre, até prova em contrário, 

quem faz tal afirmação (§ 1º do art. 4º, da Lei 1.060/50), defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 594143 Nr: 35080-52.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIR SEBASTIÃO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos etc.

Considerando que o réu não foi intimado pessoalmente, pois estava 

viajando, redesigno o presente ato para o dia 05 de março de 2020 às 

15h30min.

Intime-se o réu, bem como se oficie ao juízo deprecante para que tome 

ciência da audiência retro designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 586599 Nr: 28418-72.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA COSTA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

OAB:3.821
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 Vistos etc.

Considerando que a testemunha, ainda que devidamente intimada, não 

compareceu ao ato, oficie-se ao juízo deprecante para que, no prazo de 

30 dias, informe se o MP insiste no depoimento da testemunha Carlos 

Antônio da Cunha Dias, sob pena de devolução da presente missiva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 334196 Nr: 14808-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial retro. Atenda-se como requer.

Retifique-se a capa dos autos para constar o nome dos patronos do 

acusado, quais sejam: Adriano Bulhões dos Santos e Darvin Krauspenhar 

Junior.

Junte-se aos autos os mandados de intimação das testemunhas e, após, 

abra-se vista dos autos ao MP para manifestação.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 414849 Nr: 19862-23.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Alexandre 

Antonio dos Santos, brasileiro, divorciado, motorista, natural de 

Sertania-PE, RG. nº 375100623 SSP/MT e CPF n. 325.748.858-05, nascido 

em 29/09/1982, filho de Arlindo Antonio dos Santos e Maria Jose Santos, 

residente na Av das Palmeiras, Condominio Rio Jangada, Casa 359, Bairro 

Jardim Imperial, nesta Capital, das acusações lançadas contra o mesmo na 

denúncia ofertada pelo MP.X.Homologo a desistência formulada pelas 

partes.XI.Intime-se a vítima, via edital, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquive-se os autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 403903 Nr: 8322-75.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADSLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA EMANUELA DANIEL 

ALVES - OAB:36.138 OAB/CE, JESSYKA LINDAURA CRISÓSTOMO 

SODRÉ FARIAS - OAB:16269, RENATO MIRANDA COSTA RAYRES - 

OAB:37.174 OAB/CE

 Vistos etc.

Considerando a manifestação da vítima de que não tem interesse no 

prosseguimento do feito, uma vez que o requerido faleceu, remeta-se o 

presente feito à Defensoria Pública Cível para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 466780 Nr: 6585-66.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:15375/0

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública Cível para que se manifeste 

quanto as certidões negativas de intimação da requerente (fls. 116) e 

testemunhas (fls. 118 e 122).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459139 Nr: 36564-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Vistos etc.

Considerando que não há nos autos causas de absolvição sumária do réu 

(art. 397, do Código de Processo Penal), tampouco arguição de 

preliminares na resposta à acusação de fl. 355, ratifico o recebimento da 

denúncia (fl. 332) e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 de fevereiro de 2020, às 12:00horas, para a realização da oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa, bem como interrogatório do réu, na 

forma do artigo 400 do Código de Processo Penal.

Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa arroladas às fls. 11/12 

(itens 1 à 15), devendo cientificá-las que poderão ser conduzidas 

coercitivamente em caso de não comparecimento.

Considerando a existência de Investigadores e Delegado de Polícia 

arrolados como testemunhas (itens 1, 2 e 13), requisitem os mesmos, 

conforme determina o artigo 221, §2º, do Código de Processo Penal.

 Conste nos mandados que a referida audiência será realizada no 

corredor C (corredor das varas cíveis) – Sala 22-B, do Fórum de Cuiabá, 

bem como, que o Oficial de Justiça deverá utilizar dos benefícios previstos 

no §2º, do artigo 212, do Código de Processo Civil.

Intime-se o patrono do Réu, via DJE.

Notifique-se o Ministério Público.

CONSIGNO QUE TODOS OS MANDADOS DEVERÃO SER CUMPRIDOS POR 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA E, CASO NECESSÁRIO PARA O 

CUMPRIMENTO CÉLERE DAS INTIMAÇÕES, SIRVA-SE A PRESENTE COMO 

MANDADO.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, TENDO EM VISTA 

SE TRATAR DE RÉU PRESO. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 611766 Nr: 2429-30.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO ROBERTO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL CAMARGO ZANOTTI 

- OAB:65856NPR

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 16 de 

abril de 2020, às 17h00min.

Expeça-se mandado de intimação da testemunha Amanda Cabral 

Rodrigues para que compareça ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC.

Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e participem 

do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 345748 Nr: 6188-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSB, JAVSB, DVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abra-se vista à DP cível para que apresente cálculo atualizado referente 

aos débitos do requerido.

Oficie-se ao departamento de pagamento pessoal da Peugeot com 

endereço à Av. Fernando Correa, n° 1350, Bairro Pico do Amor, 

Cuiabá-MT para que proceda o desconto do valor de 50% do salário 

mínimo vigente, diretamente da folha do requerido, a ser depositado na 

conta da requerente, qual seja: Conta Poupança 00073865-3, Agência 

0016, OP 013, Caixa Econômica Federal, CPF n°. 703.141.191-24, 

encaminhando cópia do acordo de fls. 14.

Apense-se o presente feito ao processo código 345747.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 533077 Nr: 24779-80.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORREA SOBRINHO - 

OAB:22.029, WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - OAB:11083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALBERNAZ 

HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - OAB:25.027, 

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008

 Vistos etc.

Intime-se a equipe multidisciplinar para que realize estudo psicossocial, 

mediante entrevista com os menores objetivando ser indagado aos 

menores a respeito do direito de convivência paterna, no prazo de 30 dias.

 Após a realização do estudo psicossocial, concedo prazo sucessivo de 

15 dias para apresentação de alegações finais via memorias e, após, ao 

Ministério Público para manifestação.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86680 Nr: 3029-32.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner de Barros Ferreti - 

OAB:oab/mt 13.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 5. Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na 

inicial e Extingo o processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para:

 5.1 Confirmar a decisão liminar de fls. 60/61;

5.2 Decretar a Perda do Poder Familiar de L. B. de L., em relação às 

crianças K. da S. L., K. G. da S. L., H., G. da S. L. e W. G. da S. L., nos 

termos do art. 1.638, II do Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, 

X, ambos do ECA;

5.3 Julgar improcedente o pedido de guarda formulado pela requerente L. 

Z. B., em desfavor da guardiã R. S. da S., autos Código 87097, e Extinguir 

o Processo Com Julgamento do Mérito na forma do art. 487, I, do CPC;

5.4 Manter a guarda das crianças K. da S. L., K. G. da S. L., H. G. da S. L. 

e W. G. da S. L., em favor da Requerente/avó materna R. S. da S., nos 

termos do art. 33 do ECA;

5.5 Expeça-se o termo de guarda permanente.

5.6 Ressalto, entretanto, que a guarda pode a qualquer momento ser 

modificada, sempre que o melhor interesse dos infantes assim o 

recomendar.

 5.7 Considerando-se o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na 

Lei 8.069/90 (163, § único), após o trânsito em julgado da presente 

sentença, expeça-se o mandado de averbação nos registros de 

nascimentos;

5.8 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA

5.9 Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública para ciência 

desta sentença;

5.10 Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe e as baixas 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20934 Nr: 21-28.2005.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSdO, HSdOS, BHdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdO, APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MOLINA 

BARCELLOS - OAB:8.591

 Autorizo vistas por 05 (cinco) dias, após retornar ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91660 Nr: 452-13.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPG, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Cavalcanti Mello Abreu - 

OAB:17733-E/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Rafael 

Terabuio Moreira - OAB:18.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Terabuio Moreira - 

OAB:18.870/MT, Suziane da Silva Lopes - OAB:22307/O

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

4.1 Confirmar a Suspensão do Poder Familiar da genitora L. C. P. G. em 

relação à criança V. P. G. (fls. 22/23-v), e manter a referida suspensão 

pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação da presente 

sentença, nos termos do art. 1.637 do CC, e dos artigos 22 e 24 do ECA;

4.2 Manter a guarda compartilhada da criança L. C. P. G., concedida em 

favor da avó materna Sra. E. C. P., nos termos do art. 33 do ECA;

4.3 Expeça-se o Termo de Guarda Compartilhada permanente;

4.4 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento 

(fls. 21 e 22).

4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.6 Intime-se o Ministério Público para ciência desta sentença;

4.7 Após, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e as baixas 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114329 Nr: 323-66.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CSDDA, AMSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDN, TDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889/O, EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - 
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OAB:24.399/O

 Vistos etc.,

1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23/04/2020 às 

16:00 horas;

2) Intimem-se as partes, alertando a guardiã que deverá comparecer 

acompanhada da criança;

3) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público de fls. 19.

 4) Notifique-se o Ministério Público para ciência da audiência acima 

designada;

5) Publique-se para que o advogado Diego Reis Carmona OAB/MT 20.889, 

cumpra o disposto no art. 455, do CPC, em relação às testemunhas 

arroladas às fls. 118;

6) Publique-se para o advogado Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida 

OAB/MT 24.399/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114157 Nr: 172-03.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RFSLM, ASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISLM, RAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aerlison Alonso de Souza 

Silva - OAB:23786/MT, Bruno Ferreira Gomes - OAB:23604/O, 

Izonildes Pio da Silva - OAB:6486-B

 Declaro encerrada a instrução processual, dê-se vistas ao Ministério 

Público e ao Advogado da Requerida para que apresentem as alegações 

finais escritas.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117751 Nr: 3091-62.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdA, JTDSMQ, EDSMDA, OFDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDCMDDDCEDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, I do 

CPC, e Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do CPC.

Publique-se para ciência do advogado Vitor Lima de Arruda OAB/MT 

16.198.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114653 Nr: 581-76.2019.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMdSN, MLSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22.661/O, STEPHANIE KAREN DA SILVA - OAB:27.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Christye San Martin 

Maciel - OAB:21562

 Pelo exposto:

1) Autorizo que a criança. L. S. dos S. passe as datas comemorativas de 

final de ano, natal ou ano novo, bem como metade do período de férias 

escolares na companhia da avó paterna e demais familiares paternos;

2) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão.

3) Publique-se para ciência da advogada constituída

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 118308 Nr: 3540-20.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C MEDIDA CAUTELAR 

DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. R. S.

 CITANDO(A): JOZIVALDO ROSA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/08/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO AGRESSOR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da infante 

J. S. da S, em desfavor do Sr. Jozivaldo Rosa Silva. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 30 de janeiro de 2020

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 114017 Nr: 52-57.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: W. da S. M.

INTIMANDO(A): WENDER DA SILVA MILITÃO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/01/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE, através da VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, em desfavor do Sr. Wender da Silva Militão. DESPACHO: "..., 

intime-se o requerido por edital para tomar conhecimento da sentença de 

fls. 20/21, bem como para que pague a importância devida, com os 

acréscimos legais, no prazo de 10(dez) dias, Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC); III - Determino que 

seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de intimação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC." Eu, Valéria Larissa 

da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 119551 Nr: 4485-07.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. da S. M.

CITANDO(A): MARILENE DA SILVA MOURA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

da infante I. S. da S. M, em desfavor da genitora Marilene da Silva Moura. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela 
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Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

requerida, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 114044 Nr: 77-70.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

ÁS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: G. M. da S.

CITANDO(A): GABRIEL MARTINS DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/01/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÁS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, em desfavor do Sr. Gabriel Martins da Silva. DESPACHO: 

"... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 

13.509/17), entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 10 (Dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 30 de janeiro de 2020.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120818 Nr: 94-72.2020.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo França - 

OAB:3055

 Vistos,, DECIDO:1 – ACOLHO o pedido de fls. 75/77 e REVOGO a ordem 

de limitação de liberdade imposta a jovem processada.2 – Expeça-se 

Alvará de Desinternação, que deverá ser efetivado na CEMSO, com a 

presença do genitor da representada.3 – Determino, ainda, a inclusão da 

adolescente nas práticas restaurativas ofertadas pelo CEJUSC, saindo a 

mesma e seu responsável, intimados para comparecer no dia 30/01/2020, 

às 12h30min, no CEJUSC desse juízo (Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania).Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Às providências.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA DA SILVA CHAVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003684-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: EDNA MARIA DA 

SILVA CHAVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003699-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA LESSA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003699-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSYCA LESSA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018771-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ZEVE COIMBRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELIS CRISTINA VICENTE RESTAURANTES (EXECUTADO)

KELIS CRISTINA VICENTE (EXECUTADO)

 

1018771-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO 

JUNIOR QUEIROZ LUZ - GO23787-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca da proposta de pagamento retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003715-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003715-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON 

DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009178-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009178-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

OTACILIO PERON - MT3684-A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 

11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE FATIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HIDALGO THOME OAB - MT0004193A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETTI LEITE LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

 

1006974-89.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

CARLOS HIDALGO THOME - MT0004193A , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1011752-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S para, querendo, 

apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso 

inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VITORINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003725-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

VITORINO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010306-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

1010306-64.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ELISVALDO 

MENDES RAMOS - MT19438-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010129-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

1010129-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUCILENE 

MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - MT27232/O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003746-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: CELINA FRAZAO 

DE ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003747-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003747-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO PESSOA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 
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das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LAZARO PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003751-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE LAZARO 

PIRES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANNA KARINY LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003773-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANNA KARINY 

LEMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003774-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TF INDUSTRIA E COMERCIO DE COFRES LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003774-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JURANDIR LUIZ 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1048625-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR THEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

Processo n. 1048625-78.2019.8.11.0041 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL NAVES DIAS - MT14847-N , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Central de conciliação* 

Data: 10/03/2020 Hora: 12:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003778-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCILEIDE 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013133-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERMINIO PINTO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEILSON RIBEIRO BONA OAB - MT65951-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013133-48.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO 

AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - MT14913-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003781-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELENA MARIA 

DA SILVA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008802-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BEZERRA VARANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1008802-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca dos 

embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI GARCES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR (REQUERIDO)

PATRICIA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

HILDA MARLENE SILVESTRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA INACIO DA SILVA OAB - MT27040/O (ADVOGADO(A))

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014714-98.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANA LOPES DO CARMO - MT0022013A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009943-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009943-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - MT0015375A-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 11/11/2019 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009943-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1009943-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009749-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009749-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 3 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009749-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

1009749-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - MT8934-O , para que efetue o cumprimento 
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voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003791-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006956-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006956-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CELSO 

ALVES PINHO - MT12709-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 10:30 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 10 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006956-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1006956-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007205-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA KAROLINA ARRUDA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007205-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - MT0017809A-O, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 11:00 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019317-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON AKERLEY DE MORAES 79041086153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES OAB - MT26089/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019317-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - MT26089/O, MÁRIO 

APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES - MT4652-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 31/01/2020 Hora: 10:20 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLOT MATOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003799-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHARLOT 

MATOS FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016093-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADY CASONATTO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016093-74.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EMILENE SOUZA BORGES - MT13186-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005934-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005934-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - MT0018894A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/10/2019 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005934-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

1005934-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A , para querendo, no prazo de 

10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003813-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE FRANCA FILHO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003813-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:R. P. DE FRANCA 

FILHO EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS GUSTAVO 

BANZI TONUCCI POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NECESIO GONCALVES MANCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003494-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT0017657A , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 01/10/2019 

Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NECESIO GONCALVES MANCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1003494-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1002752-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO 
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CARLOS GERALDINO - MT9056-A para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007082-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FERRARI DA ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007082-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO FALCAO FERREIRA - MT11242-N , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 23/10/2019 

Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007082-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FERRARI DA ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1007082-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: MARCELO 

FALCAO FERREIRA - MT11242-N , para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007669-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHYNELISON DIOGO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007669-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

29/10/2019 Hora: 09:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007669-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHYNELISON DIOGO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

1007669-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULO 

EDUARDO PRADO - MT16940-A para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CRISTINA FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003832-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBIA CRISTINA 

FERREIRA DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013133-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERMINIO PINTO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEILSON RIBEIRO BONA OAB - MT65951-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003841-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENILSON 

ALVES MOURA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DELEON DE MORAES SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 
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GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013156-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDROS DIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN OAB - MT19637/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONARA LUCIA FEDRIGO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013156-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - MT19637/O-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 16:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008252-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008252-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

30/10/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008252-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1008252-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA CORREIA LINDORFER OAB - MT25552/O (ADVOGADO(A))

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. DE MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003454-87.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME REQUERIDO: N. 

L. DE MATTOS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Considerando que a inicial não veio acompanhada da certidão de protesto, 

com fulcro no artigo 321 do CPC, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende-a com a juntada do referido 

documento, sob pena de indeferimento. Após, renove-se a conclusão 

(para Decisão Urgente). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003640-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003640-13.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos. Processo 

em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a inicial não veio 

acompanhada do extrato que comprova a restrição nos dados da parte 

reclamante, com fulcro no artigo 321 do CPC, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-a com a juntada do 

referido documento, sob pena de indeferimento. Após, renove-se a 

conclusão (para Pedido de Urgência). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019189-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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DESPACHO DE IMPULSO Autos 1019189-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS 

S.A. Vistos. Processo em fase de Conciliação. De plano, verifica-se que 

não há nenhum vício na decisão embargada que justifique a interposição 

dos Declaratórios, razão pela qual analiso o pleito como pedido de 

reconsideração e, na oportunidade, indefiro-o, porquanto a decisão 

prolatada no ID 28261890 fixou o prazo de 48 horas para depósito da 

caução, sendo certo que apenas após esse prazo, sem o cumprimento da 

determinação, incidirá multa. Intimem-se. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003878-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LANDER DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003878-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LANDER DA 

SILVA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003479-03.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - MT25413/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 16:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003891-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARNEIRO BRESSANE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003891-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

CARNEIRO BRESSANE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GOMES BRESSANE POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003892-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003892-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

OLIVEIRA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA DE 

CAMARGO POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003723-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DORTA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHONE CUIABA ASSISTENCIA TECNICA LTDA OAB - 28.498.669/0001-74 

(REPRESENTANTE)

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003723-29.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - MT25116-O, BRUNO REICHE - 

MT18868-O Advogados do(a) REPRESENTANTE: TALLES DRUMMOND 

SAMPAIO SANTOS - MT25116-O, BRUNO REICHE - MT18868-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003723-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DORTA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHONE CUIABA ASSISTENCIA TECNICA LTDA OAB - 28.498.669/0001-74 

(REPRESENTANTE)

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003723-29.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - MT25116-O, BRUNO REICHE - 

MT18868-O Advogados do(a) REPRESENTANTE: TALLES DRUMMOND 

SAMPAIO SANTOS - MT25116-O, BRUNO REICHE - MT18868-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 
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JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RODRIGUES BARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXCELENCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003591-69.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - MT23231/O-O, 

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - MT10891-O, BRUNO 

ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - MT25081-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007844-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMPANER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007844-37.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: TADEU 

CESARIO DA ROSA - MT18331-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 14:10 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007844-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMPANER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007844-37.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: TADEU 

CESARIO DA ROSA - MT18331-O para, querendo, apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008561-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008561-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE 

DOS SANTOS - MT16263-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003908-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003908-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE JORGE 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO MARQUES E SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012957-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADILSON BULHOES (REQUERENTE)

VERA LUCIA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1012957-69.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: DEBORA 

LAURA PENHA ALMEIDA - MT20519-O, RICARDO AUGUSTO BULHOES 

LEITE - MT23804/O Advogados do(a) REQUERENTE: DEBORA LAURA 

PENHA ALMEIDA - MT20519-O, RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - 

MT23804/O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 
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contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKON DOUGLAS LIMA CAITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003915-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICKON 

DOUGLAS LIMA CAITANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR 

HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO POLO PASSIVO: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003918-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ADAO OAB - 006.085.191-03 (REPRESENTANTE)

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1003918-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL ADAO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSELMA PEREIRA AGULHO POLO 

PASSIVO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003479-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA OAB - 081.801.178-55 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003479-03.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou ação reclamação com pedido de obrigação de não 

fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais e alegou que celebrou 

um empréstimo consignado, contudo, sustentou que a instituição 

reclamada, equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante 

de cartão de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua 

folha de pagamento. Asseverou também que o valor do empréstimo já foi 

integralmente quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

abstenção de novos descontos em sua folha de pagamento. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há evidências de 

que os descontos mensais ainda estejam sendo realizados. Isso porque 

no documento juntado no ID 28539221 há informação de que o desconto 

mensal seria no valor de R$47,46, e o comprovante de descontos juntado 

no ID 28539222 não demonstra que o referido desconto ainda esteja 

sendo realizado. Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o percentual 

de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de pagamento da 

parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente eventual saldo 

devedor existente. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência 

de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003539-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003539-73.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCELIA DA SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Citação. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º, § 1º inciso I, 

da Lei 9.099/95, compete ao próprio Juizado Especial, que prolatou 

decisão de mérito, o processamento da fase de cumprimento de sentença. 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...)§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei. A propósito: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO DIVERSO. DESCUMPRIMENTO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acordo realizado 

entre as partes visa colocar termo ao conflito de interesses estabelecido 

no litígio e tem como objeto a composição dos danos. Devidamente 

homologado por sentença já transitada em julgado, reveste-se de certeza 

e de exigibilidade, qualificando-se como título executivo judicial. 2. O 

acordo homologado em juízo constitui título executivo judicial (art. 269, 

inciso III do CPC), o que permite a execução no juízo competente (art. 

475-N, inciso III do CPC). A competência para processá-lo e julgá-lo está 

outorgada com exclusividade ao Juízo do qual emergira o provimento, ou 

seja, o título deve ser executado nos autos do processo em que foi 

firmado o acordo homologado judicialmente. 3. Confirma-se, pelos próprios 

fundamentos, a sentença de fl. 35, do juízo do Segundo Juizado Especial 

Cível de Taguatinga que extinguiu o processo de execução de título 

extrajudicial, face ao acordo homologado pelo Terceiro Juizado Especial 

de Taguatinga, por considerar absolutamente competente para a 

execução do julgado o Juízo que homologou o acordo. Portanto, merece 

ser cassada a decisão interlocutória de fl. 49, que estabelece multa por 

descumprimento do acordo. 4. Reclamação conhecida e provida. (TJ-DF - 

RCL: 07000716720158070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/04/2015, TERCEIRA TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2015.) No caso 
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concreto, nota-se que a parte reclamante pleiteou a execução da multa, a 

qual foi fixada na sentença prolatada nos autos da ação 

1008587-47.2019.8.11.0001, que tramitou no Quarto Juizado Especial Cível 

desta Comarca, razão pela qual este juízo é incompetente para processar 

a presente execução. Diante do exposto, determino que o presente feito 

seja encaminhado ao Quarto Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo 

em vista ser o juízo prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003534-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003534-51.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JANIELE SOUZA COSTA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RODRIGUES BARREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXCELENCIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003591-69.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JOAO ANTONIO RODRIGUES BARREIRA REU: AUTO ESCOLA 

EXCELENCIA LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido obrigação 

de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que em junho/2018 

firmou contrato verbal com a parte reclamada, para obter carteira nacional 

de habilitação, contudo, não foi aprovada no exame prático. Sustentou que 

após um ano solicitou o processo de habilitação para refazer os 

procedimentos, sendo exigido pela parte reclamada o pagamento de 

R$400,00. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

entrega do processo de RENACH. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar: a) os termos do contrato firmado entre as 

partes; b) a forma de pagamento dos serviços que foram prestados pela 

parte reclamada; c) o pagamento dos serviços que foram prestados pela 

parte reclamada. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003723-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHONE CUIABA ASSISTENCIA TECNICA LTDA (REQUERENTE)

PAULO DORTA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003723-29.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: PAULO DORTA DE OLIVEIRA JUNIOR, PHONE CUIABA 

ASSISTENCIA TECNICA LTDA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que mantinha relação contratual 

com a parte reclamada para utilização de maquineta de cartão, tendo 

solicitado o cancelamento do contrato em 15/8/2019. Sustentou que foi 

emitida cobrança posterior indevida, que ocasionou a negativação dos 

seus dados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame 
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ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 

375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito 

ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui vencimento 

posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte reclamante, 

conforme protocolo nº 2786293, datado de 15/8/2019. Observa-se 

também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte 

reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito 

impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). A título de caução (art. 300, § 1º, 

do CPC) a parte reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$51,46 (cinquenta e um reais e quarenta e seis 

centavos), correspondentes a 10% do valor do restritivo, estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. Após o depósito 

da caução, intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002923-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISSOL GALVAO GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GALVAO GODOY OAB - MT27695/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002923-98.2020.8.11.0001 AUTOR: 

MARISSOL GALVAO GODOY REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A antecipação da tutela pleiteada na petição inicial foi 

concedida por este Juízo no ID 28415076, condicionada ao depósito de 

caução pela parte reclamante no valor de R$846,03. A parte reclamante, 

no ID 28614112, requereu a dispensa da mencionada caução, em razão 

de sua hipossuficiência financeira, ou a dilação do prazo para seu 

depósito. Contudo, a caução exigida corresponde ao consumo regular 

pela parte reclamante do serviço prestado pela parte reclamada, não 

sendo possível compelir a concessionária do serviço público, que presta 

um serviço oneroso, prestá-lo sem a correspondente contraprestação 

pelo consumidor. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido 

formulado pela parte reclamante no ID 28614112, apenas para conceder o 

prazo de 15 (quinze) dias para depósito da caução. Comprovado o 

depósito, intime-se a parte reclamada para cumprir a decisão prolatada no 

ID 28415076. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003832-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CRISTINA FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003832-43.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RUBIA CRISTINA FERREIRA DA ROSA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços 

prestados pela parte reclamada, e que teve o fornecimento de energia 

elétrica suspenso em sua unidade consumidora, em razão de cobrança 

indevida emitida a título de recuperação de consumo, no valor de 

R$439,43. A título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua UC. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do 

CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo 

ou da fraude no medidor somente pode ser feita pela empresa 

fornecedora, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos 

ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que 

a determinação para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, não 

representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora 6/215126-4, caso a suspensão tenha 

sido motivada pelo débito discutido nesta ação, sob pena de multa diária 

de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). 

Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança emitida a título de 

recuperação de consumo. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003791-76.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MAYARA XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON 
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EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 

2016 realizou matrícula na instituição de ensino reclamada, mas antes das 

aulas iniciarem solicitou o cancelamento da matrícula, pois foi aprovada na 

Universidade Federal deste Estado. Sustentou que mesmo não tendo 

utilizado os serviços prestados pela parte reclamada, teve seus dados por 

ela negativados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, mormente quanto ao comprovante de cancelamento de 

matrícula (ID 28622766), embora seja de difícil aferição neste momento de 

cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão 

do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de 

que a parte reclamante não utilizou os serviços prestados pela parte 

reclamada. Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo 

de dano, pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações 

comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo 

de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição 

poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSON DA SILVA CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003826-36.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALYSON DA SILVA CAETANO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito e alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, e que as faturas com 

vencimento em setembro/19 e dezembro/19 cobraram valores acima de 

seu consumo médio. A título de tutela provisória de urgência, requereu que 

a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora em razão do não pagamento das 

mencionadas faturas. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, com base nas faturas apresentadas nos 

autos (ID 28640425), constata-se que as faturas de setembro/19 e 

dezembro registraram consumo dentro da média registrada. Com isso, 

torna-se presumível a regularidade no medidor e, consequentemente, não 

há como reconhecer a probabilidade do direito na revisão das referidas 

faturas. Esclareço que além das faturas contestadas nos autos foram 

apresentadas apenas as cobranças anteriores dos meses de outubro/19 

e novembro/19, as quais não destoam das demais faturas emitidas pela 

parte reclamada. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, 

fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003841-05.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Na petição inicial não há 

pedido de tutela de urgência para ser apreciado. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança emitida a título de recuperação de consumo. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013060-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013060-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAMELA 

BATISTA PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). PAMELA BATISTA PINTO ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27021828 e arguiu as 

preliminares de incompetência e ausência de documento imprescindível. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final formulou pedido contraposto e litigância de má-fé. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26760282 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27417786. É a síntese do necessário. INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZO. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 
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processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

27417786, fl. 02), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato de adesão juntado no ID 

27054032 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. Posto isso, proponho 

acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013537-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DOS SANTOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013537-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE 

MARIA DOS SANTOS DELGADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ELAINE MARIA DOS SANTOS DELGADO ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27266157 e 

arguiu a preliminares de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26731908 e impugnação no ID 26856985. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 26731908), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 
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artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$173,18 (ID 25368912). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas (ID 27266158), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 
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EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25368912nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$173,18), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 
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acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$173,12 (cento e setenta e três reais e doze centavos), referente ao 

contrato 0343124969; d) determinar que a parte promovida no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011282-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR ENCINAS REGUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011282-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

CESAR ENCINAS REGUERO REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia. JOAO CESAR ENCINAS REGUERO 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Em síntese, alegou que ao realizar 

compras no estabelecimento reclamado, deixando seu veículo no 

estacionamento, sofreu furto de seus pertences. Ao final, postulou 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 26493750 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

há ausência de ato ilícito). Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

26294436 e impugnação à contestação apresentada no ID 26648943. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

FURTO EM ESTACIONAMENTO. Nos termos da Súmula 130 do STJ, a 

empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 

veiculo ocorridos em seu estacionamento. Embora a Súmula 130 do STJ 

tenha sido editada em 1995, o entendimento jurisprudencial continua no 

mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO 

EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE (MC DONALD'S). DEVER DE 

INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. (...) 3. A empresa que fornece 

estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente 

pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos 

benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto 

aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e 

segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. 

Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ. (...) (STJ 

AgInt no AREsp 844.449/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016) Destaca-se 

que a responsabilidade do estabelecimento empresarial estende inclusive 

quando o estacionamento é cedido gratuitamente e ainda em situações em 

que o estabelecimento fixa placas, de sinalização interna, informando que 

não se responsabiliza por eventuais danos. Com o objetivo de evidenciar 

este entendimento, transcreve-se parte do inteiro teor do voto proferido 

pelo Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no REsp 32825/SP: “...convem anotar 

que tanto a gratuidade do estacionamento, quanto a existência de placas 

isentando o estabelecimento comercial da responsabilidade pelos danos 

porventura causados aos veículos ali estacionados é irrelevante no 

contexto dos autos, vez que o dever de ressarcir funda-se no dever de 

guarda, n”ao sendo portanto, necessária perquirir a existência de culpa” 

Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é 

responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes decorrentes 

de roubos e furtos de veículos ocorridos dentro dos estacionamentos 

cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização de 

excludente de responsabilidade. Consequentemente, se o estacionamento 

é público, ou se é cedido por instituição não empresarial, logicamente que 

o disposto na Súmula 130 do STJ não se aplica. CIVIL E PROCESSUAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO 

PÚBLICO VIZINHO A CENTRO COMERCIAL ("SHOPPING CENTER"). 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO. PRECEDENTE. 1. Tendo sido registrado pelo tribunal de origem 

que o estacionamento externo ao centro comercial é público e não 

utilizado somente por pessoas que frequentam o referido estabelecimento, 

não há que se falar em responsabilidade deste pelo furto de veículo, eis 

que se trata de dever do Estado, responsável legal por sua administração 

e segurança. Precedente do STJ. 2. Inviável a invocação da Súmula 130 

do STJ, uma vez que expressado no acórdão o caráter de estacionamento 

público. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AREsp 188.386/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 29/05/2013) RESPONSABILIDADE 

CIVIL Roubo de veículo em estacionamento de igreja Inexistência do dever 

de guarda - Não caracterização de contrato de depósito Ausência de 

lucro, ainda que indireto – Não se pode equiparar o oferecimento gratuito 
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de vagas de estacionamento, por templo religioso, à relação de consumo 

existente com shopping centers, farmácias, supermercados e 

lanchonetes, inexistindo o dever de guarda, ainda que possa ter à venda 

algum objeto de cunho religioso, ou haja contribuição financeira e 

presença de funcionários - As entidades religiosas, no exercício de suas 

atividades institucionais, não se caracterizam como fornecedoras - 

Inaplicabilidade da Súmula n. 130 do STJ Recurso desprovido. (TJSP; 

Apelação 0053500-16.2011.8.26.0577; Relator (a): Alcides Leopoldo; 

Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos 

Campos - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2012; Data de 

Registro: 11/08/2012) Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, observa-se que: (a) a esposa da parte reclamante deixou seu 

veículo no estacionamento oferecido pela parte reclamada enquanto 

estava em compras (Nota Fiscal, ID 24760025); (b) objetos deixados 

dentro do veículo foram furtados (Boletim de Ocorrência, ID 24760017). 

Estes fatos evidenciam a conduta ilícita da parte reclamada. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que o furto do veículo é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso 

do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, angústia e ansiedade. Ademais, destaca-se que o bem 

indisponibilizado se trata de objetos pessoais, situação em que dimensiona 

o transtorno suportado pelo consumidor. Portanto, diante da 

indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. No 

presente caso, nota-se que o mesmo dano é objeto de discussão tanto 

nestes autos, quanto no processo 8048396-56.2018.811.0001, em 

tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá, justificando, nestes autos, 

um valor indenizatório de menor proporção. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$2.000,00. DANO MATERIAL O dano material constitui prejuízo ou perda 

que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano 

moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, 

logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência do furto de bens pessoais. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

evidente o dano material, mas a sua quantificação necessita de uma 

apuração mais detalhada com a aplicação da Teoria da Redução do 

Módulo de Prova. Em análise dos autos, nota-se que as partes divergem 

quanto à caracterização do dano material e ao seu quantum. No caso, não 

se pode negar que a prova se mostrou de difícil produção para ambas as 

partes, de modo que não há outra alternativa senão aplicar a denominada 

Teoria da Redução do Módulo da Prova, “(...) segundo a qual pode o juiz 

fundamentar seu convencimento não só com base naquilo que restou 

cabalmente demonstrado, mas diante do conjunto probatório e de indícios, 

aptos a revelarem a veracidade dos fatos narrados na inicial, 

possibilitando o julgamento fundado em um juízo de verossimilhança, a 

partir da experiência comum. (...).” (TJPR - 10ª Cível - AC - 1011623-1 - 

Foz do Iguaçu - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - J. 27.06.2013). 8. (TJPR - 1ª 
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Turma Recursal - 0016631-54.2013.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Leo 

Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 09.03.2015) Em situações como esta, 

portanto, reduz-se o rigor técnico das provas para que a controvérsia 

fática seja solucionada mediante a apreciação do conjunto probatório 

disponível à luz do bom senso e da experiência comum (art. 375 do CPC). 

Neste sentido já decidiu a c. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. (...) 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135, INC. I, DO CPC. AMIZADE ÍNTIMA. 

EXCEPTA QUE É CÔNJUGE DO TIO DA PARTE QUE OCUPA O PÓLO 

PASSIVO DE AÇÃO POPULAR. FATO NOTÓRIO. PRESUNÇÃO DE 

AMIZADE DECORRENTE DA RELAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIOS DA 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA QUE SE CONCRETIZAM NO 

DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ARTS. 334, INCS. I E IV, 

DO CPC. (...) 9. Nessa nova era do Processo Civil, marcada 

essencialmente pelo domínio das "provas técnicas", muitas vezes até em 

detrimento da coisa julgada, não é possível esquecer o papel relevante 

das presunções no sistema probatório. Como ressaltam Luiz Guilherme 

Marinoni e Sergio Cruz Arenhart, "cria-se uma rica doutrina a respeito 

dessa 'prova crítica', capaz de facilitar - em situações particulares - os 

mecanismos de prova de que se serve a parte para trazer sua pretensão 

a juízo. É importante notar que as presunções assumem papel relevante 

nesse campo, prestando-se, por vezes, como uma espécie de 'redução 

do módulo de prova', aplicando técnica de diminuição das exigências 

legais e judiciais sobre a solidez das provas que seriam necessárias para 

aceitar um fato como verossímil. Em outras palavras: verificando o 

legislador ou o juiz que a prova de certo fato [como me parece a prova de 

amizade, um dilema até para os melhores da poesia e da prosa...] é muito 

difícil ou especialmente sacrificante, poderá servir-se da ideia de 

presunção para montar um raciocínio capaz de conduzi-lo à conclusão de 

sua ocorrência, ela verificação do contexto em que normalmente ele 

incidiria. Como se vê, esse poderoso instrumento é importante aliado do 

processo para a prova de fatos de difícil verificação" (A prova, 2009, p. 

131/132 - comentários acrescentados). (...) (STJ REsp 916.476/MA, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/10/2011, DJe 18/10/2011). No caso em análise, verifica-se a real 

dificuldade para que o consumidor comprove quais os bens que 

efetivamente se encontravam no interior do veículo e qual o preço 

estimado deles, já que podem se tratar de pertences adquiridos há longa 

data. Por outro lado, a empresa que oferece o estacionamento, também 

tem dificuldades em produzir a contraprova, por se tratar de fato negativo. 

Desta forma, passo à análise detalhada do conjunto probatório disponível 

nos autos. Em exame do Boletim de Ocorrência (ID 24760017), nota-se 

que foram relacionados como objetos furtados apenas os seguintes: - 

Bolsa (tipo Mochila) Marca Victor Hugo; Celular marca SAMSUNG Mod. 

Galaxy S8 Plus; Carteira Victor Hugo; Chaveiro Victor Hugo; Capa de 

celular Samsung; Chip Celular Claro. Desse modo há como acolher a 

pretensão indenizatória em relação a eles pois constam no boletim. 

Também é relevante para o deslinde da causa, nesses casos, a 

comprovação da existência e propriedade prévia dos objetos indicados 

como furtados, mediante apresentação de Nota Fiscal daqueles que 

possuem garantia técnica – e, portanto, normalmente a nota fiscal é 

preservada – e mediante outros meios em relação aos demais (registro 

fotográfico ou oitiva de testemunhas). No caso concreto, nota-se que 

todos os objetos descritos na inicial possuem nota fiscal, e foram 

apresentadas como provas de sua propriedade antes da prática do furto 

noticiado conforme ID 24760027;24760029. Aplicando o bom senso e a 

experiência comum, é crível que a parte reclamante mantivesse no interior 

de seu veículo os objetos descritos no boletim de ocorrência (ID 

24760017), pois normalmente as pessoas levam tais bens consigo durante 

o trajeto ao mercado, e, ao analisar o cupom de compras (ID 24760025) 

nota-se que a parte reclamante não tinha intenção de ficar por muito tempo 

no estabelecimento, supondo ser seguro deixar seus bens por um 

pequeno instante momento. É verossímil, a afirmação de que havia dentro 

do veículo os bens listados, pois tal assertiva segue o padrão 

comportamental médio. Diante de tudo o que foi exposto e com base nas 

Notas Fiscais juntadas no ID 24760027;24760029; o dano material se 

quantifica em R$5.662,00 (cento e vinte reais), - Bolsa (tipo Mochila) 

Marca Victor Hugo; Celular marca SAMSUNG Mod. Galaxy S8 Plus; 

Carteira Victor Hugo; Chaveiro Victor Hugo; Capa de celular Samsung; 

Chip Celular Claro, que se considera terem sido objeto do furto. Contudo, 

tendo em vista que a bolsa, carteira e chaveiro foram adquiridos anos 

antes do fato e o celular pouco mais de um ano antes. E portanto, itens 

usados que certamente não possuíam mais o valor de nota fiscal à época 

de sua aquisição aplico redução de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

total de R$5.662,00 (cento e vinte reais). Assim, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano material a quantia de 

R$3.963,04. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar as preliminares 

arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; c) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (18/10/2019, ID 24760415) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); d) condenar a parte 

reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$3.963,04(Três mil 

novecentos e sessenta e três reais e quatro centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (17/06/2019, ID 24760017), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011880-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011880-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON 

DE SOUZA CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

ANDERSON DE SOUZA CAMPOS ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 
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reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 26537082. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID26468594, não houve impugnação à contestação apresentada. INÉPCIA 

DA INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do artigo 320 do 

CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. COBRANÇA DE 

DÍVIDA DESCONHECIDA. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$97,01 (ID 24924973). Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, especialmente as faturas 

apresentadas nos IDs 26537079;26537079, nota-se que a parte 

reclamada apresentou documentos apócrifos e produzidos de forma 

unilateral, situação que autoriza reconhecer a ilegitimidade da dívida e a 

existência de conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do debito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 
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ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado (ID 24924973), nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do bem danificado R$97,01., entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a 

inexistência do débito de R$97,01 (noventa e sete reais e um centavo). c) 

determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); d) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Tendo em vista que a inclusão do 

nome do reclamante ocorreu pelo BANCO BRADESCO S/A (ID 24924973), 

tendo em vista que se trata de empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico e base na Teoria da Aparência, retifique-se o polo passivo da 

demanda, passando a constar BANCO BRADESCO S/A. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012898-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCELLUS AQUINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012898-81.2019.8.11.0001 INTERESSADO: THIAGO 

MARCELLUS AQUINO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). THIAGO MARCELLUS AQUINO ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada emitiu faturas de maio/2019 a outubro/2019 com o dobro 

de sua média mensal de consumo. Ao final, postulou a indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 27359002 e arguiu a preliminar de incompetência do 

juízo e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26927654, na impugnação à contestação ID 

27359002 a parte autora pede a procedência dos pedidos. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. INCOMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 
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Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial foi desvendada por histórico de consumo (ID 27359004; 

27359008; 27359010), juntado pela parte reclamada. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. CONTESTAÇÃO DE FATURA. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que 

as provas técnicas tenham o devido valor jurídico, deve ser produzida por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que 

das faturas impugnadas com base no histórico de faturas e consumo 

apresentado nos autos (ID 27359004; 27359008; 27359010), juntado pela 

parte reclamada, constata-se que as faturas com vencimento em 05/2019 
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a 10/2019 registraram consumo acima da média registrada. Com isso, 

torna-se presumível a irregularidade na aferição. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial 

competente, pois o documento juntado foi elaborado unilateralmente pela 

própria concessionária, e, além disso, incompreensível e sem evidências 

de irregularidade. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), 

visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar 

a controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e 

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada. DANO MORAL. O dano moral pode 

decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a suspensão, por vários dias, no 

fornecimento de água, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o 

condão proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Conforme ID 27359010, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia mesmo havendo faturas contestadas portanto, o 

dano moral encontra-se caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO 

DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita, conforme ID 27359010 e ID 25559777, a 

reclamada interrompeu o fornecimento de energia. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho: a) rejeitar a preliminar; b) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e confirmar a liminar ID 

25223882, para: c) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante 

a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (19/11/2019, ID 26719702) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). d) condenar a parte 

reclamada a retificar as faturas com vencimento em 05/2019 a 10/2019 

para a média de consumo do autor e diante da procedência do pleito de 

retificação do débito, o valor da caução deverá ser levantado pela parte 

reclamada, destinado para a amortização da dívida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 271 de 779



legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012903-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012903-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA LOPES GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou em cobranças indevidas. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida e indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 26850355. No mérito, sustentou a inexistência ato ilícito 

e ausência de dano moral. Ao final a improcedência dos pedidos da parte 

reclamante. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26728148 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 27105427. É a síntese do 

necessário. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte reclamante (ID 27105427, fl. 02-05), no caso, será 

necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a rubrica constante 

no contrato de adesão juntado no ID 26850357 foi efetivamente assinada 

pela parte reclamante. No caso concreto, por ser necessária a produção 

de prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, 

este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Posto isso, proponho reconhecer a incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC, e revogar a liminar concedida ID 25236926. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013901-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

21 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013901-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIDNEI 

ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

RESUMO DA CONTROVÉRSIA SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

SANTANDER S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 27088648 e 

arguiu as preliminares de incompetência e ausência de comprovante de 

endereço. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27152725, não houve 

impugnação à contestação apresentada. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

MATÉRIA. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 
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qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária do 

documento com assinatura (ID 27088652). No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o caso dos autos, a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$314,07 (ID 25437682). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 27088652, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de adesão, supostamente assinado pela parte 

reclamante e faturas que comprovam a utilização dos serviços da 

reclamada ID 27088649. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 
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da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$722,02, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.314,07). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas e b) julgar improcedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c) condenar a parte reclamante 

ao pagamento de R$722,02, a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; d) Em decorrência da 

má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.000,00, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015086-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015086-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADAO 

BENEDITO DE LIMA REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ADÃO BENEDITO 

DE LIMA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

VRG LINHAS AREAS S/A. Em síntese, alegou que adquiriu passagens com 

a parte reclamada com destino a Florianópolis sendo que o trecho 

adquirido estava com chegada ao destino prevista para as 10:00 horas do 

dia 25/01/2019, mas o voo para o destino final Florianópolis somente partiu 

no dia seguinte ao contratado, qual seja dia 26/01/2019, 18 horas depois 

do contratado. Ao final, postulou indenização por danos morais e 

materiais. É a síntese do necessário. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27380974, requereu 

preliminarmente a retificação do polo passivo e consequentemente a 

ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

27501749, e impugnação à contestação apresentada no ID 27519536. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. A indicação na petição inicial das partes, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para 

sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. ATRASO NA CONCLUSÃO DO TRANSPORTE. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 
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teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (São Paulo/Florianopolis) em 

25/01/2019 às 17h50 (ID 25684631). Todavia, como reconhecido pela 

parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia 26/01/2019 às 

07h20, ou seja, com atraso aproximado de 13h00, lapso este superior ao 

legalmente permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a 

conduta da parte reclamada configura conduta ilícita. DANO MORAL. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o atraso do voo é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da 

indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e raiva. Ademais, o tempo é um 

bem precioso e a parte promovente poderia tê-lo utilizado para convívio 

com a família, investimento em cultura e até em atividades profissionais, 

evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO 

DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. 

INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura 

do cartão de crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, 

por período considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, 

ao PROCON e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o 

impasse não pode ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação 

Cível Nº 70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Julgado em 29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO 

NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade 

civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de 

serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada 

pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações 

(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" 

(AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula 

n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015) Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO 

DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 8.000,00. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a. rejeitar a liminar arguida; b. julgar 

parcial procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c. 

condenar a parte promovida, solidariamente, a pagar para o promovente a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); Retifique-se o polo passivo da demanda, 

passando a constar como parte reclamada a GOL Linhas Aéreas S/A 

companhia do Grupo GOL responsável pelo transporte aéreo Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 
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nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMARO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000484-17.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARINA 

SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOAO AMARO BARBOSA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, nos termos do 

Enunciado 8 do FONAJE “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste mesmo 

sentido: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - 

AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL - 

DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

CONFLITO ACOLHIDO. . A ação monitória deve ser processada no Juízo 

Comum, tendo em vista que o procedimento especial que lhe é ínsito é 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais . Conflito 

acolhido. (TJ-MG - CC: 10000191021005000 MG, Relator: Corrêa Junior, 

Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA 

PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ. FEITO 

ENCAMINHADO E REDISTRIBUÍDO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMBORIÚ, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A SATISFAÇÃO DE DOIS 

CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL 

PREVISTO NO ARTIGO 700 DO CPC. ENUNCIADO N. 08 DO FORUM 

NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE) QUE OBSTA A 

TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS SUJEITAS AOS PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 11 DO 

FORUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS 

DESTE TRIBUNAL QUE AFIRMA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA NÃO É DE 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL". AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO 

ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 3º DA LEI DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL 

SUSCITADO. 1. "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais" (Enunciado n. 08 do 

FONAJE). "A ação monitória não é da competência do Juizado Especial" 

(Enunciado n. 11 do FEJESC). 2. "Outrossim, conquanto o apelante tenha 

pugnado pela remessa dos autos à Turma Recursal, cumpre mencionar 

que a ação monitória, disciplinada no art. 700 do CPC, por se tratar de 

procedimento especial, subordina-se à jurisdição comum estadual, 

conforme enunciado 8 do Fonaje que dispõe que"as ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais", motivo pelo qual este órgão colegiado é competente para julgar 

o presente feito". (TJ-SC - CC: 00191769220188240000 Camboriú 

0019176-92.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

29/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, 

regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição 

voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/07/2018) No caso concreto, nota-se que a pretensão da 

parte reclamante está sujeita ao rito da ação de consignação em 

pagamento (art. 539 e ss do CPC) e, por ser esse um procedimento 

especial, trata-se de matéria que não abrange a competência dos 

Juizados Especiais, portanto, este juízo é incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, expeça-se alvará em favor da parte 

reclamante para levantamento do valor depositado no ID 28595529 e, 

após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013720-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAIL MARCELO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013720-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADVAIL 

MARCELO TEIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). ADVAIL MARCELO TEIXEIRA DA SILVA ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela 

parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 26869477;26923738 e arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de 

ato ilicíto, ausência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência do 

pedido. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26933647 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 27296369. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 
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legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$432,12 (ID 25396885). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 26923948, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de adesão, supostamente assinado pela parte 

reclamante Além disso, foi juntado várias faturas inclusive com o valor 

negativado ID 26923947. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar a 

preliminar arguida b) julgar improcedentes os pedidos da reclamação 

proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Tendo em vista que o restritivo 

em nome da parte reclamante foi incluído pelo Banco IBI S/A (ID 

25396885), e considerando que este foi incorporado pelo Grupo Bradesco 

(AGE realizada em 16/4/2012 e registrado no JUCESP e no 1ª Tabelionato 

de Notas de Osasco) retifique-se o polo passivo pela empresa BANCO 

BRADESCARD S/A. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007485-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRENE GONCALVES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007485-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIRENE 

GONCALVES DE MELLO REQUERIDO: MARCOS NUNES SILVA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ROSIRENE 

GONÇALVES DE MELLO ajuizou ação ordinária com pedido de obrigação 

de fazer em desfavor do MARCOS NUNES SILVA e, em síntese, alegou 

que após negócio de compra e venda de veículo a parte reclamada não 

realizou a transferência do veículo. Ao final, postulou a condenação da 

parte reclamante a pagar os débitos do veículo e indenização por danos 

morais. A parte reclamada apresentou contestação (ID 26745684), 

arguindo a inexistência do ato ilícito. Audiência de conciliação realizada (ID 

26444158) e impugnação à contestação apresentada ID 27061206. 

REVELIA. Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel 

quando a parte reclamada não comparece à audiência de conciliação e/ou 

não apresenta contestação. No caso, nota-se que a parte reclamada foi 

regularmente citada ((ID 26444158)), todavia, apresentou contestação 

fora do prazo legal esgotado. Embora a secretaria não tenha certificado a 

intempestividade da contestação, observa-se que a parte reclamada, na 

audiência de conciliação realizada no dia 25/11/2019, segunda-feira, saiu 

intimada para apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias (ID 

26444158). Todavia, a contestação só veio a ser apresentada no dia 

03/11/2019, terça-feira (ID 26745684), ou seja, fora do prazo concedido 

(02/11/2019). Desta forma, considera-se revel a parte reclamada. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Diante da revelia e com base no teor 

do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. EFEITOS 

DA REVELIA. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 
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veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do débito exigido pela 

parte reclamante, o que leva a caracterização da conduta ilícita. DANO 

MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 

23858850, nota-se que o ato ilicíto da parte reclamada gerou débitos 

inscritos em divida ativa no nome da parte reclamante, estando 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia pleiteada pela parte 

reclamante R$3.000,00. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. A parte credora 

postulou a execução de R$ 5.000,00 a título de astreintes, relativo ao 

descumprimento da obrigação de fazer a transferência do veículo. Em 

exame da narrativa das partes, nota-se que estas divergem quanto ao 

cumprimento da obrigação de fazer, pois a parte reclamada sustentou que 

a impossibilidade de transferência por não estar em posse do veículo, mas 

não apresentou nenhum documento que comprove a venda do veículo 

mesmo de forma precária. Portanto, com base nas provas juntadas nos 

autos, há elementos de convicção de que efetivamente a obrigação não 

foi cumprida por ato ilícito da parte reclamante. Desse modo, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente houve descumprimento da ordem judicial e, 

consequentemente, devida a cobrança da astreinte. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: a. Decretar a revelia da promovida; b. julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil: c. condenar a parte promovida, a pagar para o 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); d. condenar a parte 

reclamada, ao pagamento dos débitos do veículo HONDA, modelo BIZ 125 

ES, gasolina, cor vermelha, ano de fabricação e modelo 2010, placa 

NPN.4425/MT, RENAVAM 270515160, CHASSI 9C2JC4220AR410503; no 

valor de R$ 2.068,41(dois mil sessenta e oito reais e quarenta e um 

centavos) devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ) e. deferir o 

pedido de execução da parte reclamada do valor de R$ 5.000,00 a título de 

astreintes, relativo ao descumprimento da obrigação de fazer a 

transferência do veículo. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 
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apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010474-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO DA COSTA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010474-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ PAULO 

DA COSTA XAVIER REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). LUIS PAULO DA COSTA XAVIER 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da CLARO S/A. Em síntese, alegou 

que após efetuar o cancelamento dos serviços prestados pela reclamada 

passou a receber cobranças indevidas. Ao final, postulou a indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 26352542 e arguiu a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos imprescindíveis, contestou os pedidos 

formulados na inicial, alegando inexistência de ato ilícito. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26110394, não houve impugnação à 

contestação. É a síntese do necessário. INÉPCIA DA INICIAL. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que o 

objeto da ação são as cobranças indevidas e não inscrição da dívida nos 

órgãos de proteção. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido o pagamento dos serviços e a existência de fatores 

suficientes para a caracterização do dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. DANO MORAL. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Em exame do caso concreto, 

pode-se afirmar que a simples cobrança, sem a existência de restritivo de 

crédito, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a 

personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a 

imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste 

sentido: COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - 

DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 
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até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 

serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 

13/09/2019) Portanto, em se tratando de mero aborrecimento, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum 

indenizatório. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar a preliminar 

arguida e b) julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguido 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013248-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013248-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURICIO 

TEIXEIRA DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que após efetuar o cancelamento 

dos serviços e o pagamento da última fatura a requerida realizou a 

inscrição indevida de seu nome sobre o debito adimplido. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27257096 e arguiu a preliminar 

ausência de interesse por perda superveniente do objeto, contestou os 

pedidos formulados na inicial, alegando inexistência de ato ilícito. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26922298 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 272725670945. É a síntese do necessário. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE. Quando o pleito formulado em juízo é atendido 

voluntariamente pela parte adversa, há perda do objeto por ausência 

superveniente de interesse por não ser mais útil o processo judicial. A 

parte reclamante postula a declaração de inexistência de débito com a 

consequente exclusão do seu nome das instituições de proteção ao 

crédito e indenização por danos morais. Por outro lado, a parte reclamada 

reconhece a inexistência do débito e, voluntariamente, exclui o nome da 

parte reclamante do rol de inadimplentes. Com isso, nota-se que a 

pretensão autoral foi parcialmente reconhecida pela parte reclamada, não 

sendo mais útil o pleito de declaração de inexistência do débito, razão pela 

qual, em relação a este o pleito deve ser extinto sem resolução de mérito. 

Todavia, quanto ao pleito indenizatório, este ainda continua sendo útil e, 

em relação a ele, o juízo deve examinar o mérito. Portanto, acolho 

parcialmente a preliminar de ausência de interesse apenas em relação do 

pedido de declaração de inexistência de débito. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. REFERÊNCIA DA 

DÍVIDA EM RELAÇÃO À RESCISÃO. A resilição unilateral das partes tem o 

condão de cessar os efeitos contratuais a partir da expressa notificação 

da parte contrária, conforme exegese extraída do artigo 473 do Código 

Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS 

RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança 

após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior 

inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. 

(...)RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 

70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/08/2015) TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS 

RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano 

moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após 

rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o 

nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas 

indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 

10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz 

Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - 

Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

08/09/2011.) Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, 

aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao 

período em que o contrato ainda estava vigente. A propósito: 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. 

COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

3. Alegou o recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, 

mas que estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em 

período posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a 

inexistência da dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção 

ao crédito e danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente 

a pretensão do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da 

portabilidade ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a 

cobrança, além de verificar os demais elementos probatórios dos autos, 

reconheceu como devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente 

a valores anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a 

negativação ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi 

efetivada em 12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela 

recorrida é de 14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 

1382294 - pag. 1. (...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 

0726022-78.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 29/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que: (a) o contrato, objeto da cobrança, foi 

rescindido em 05/06/2019 (Ordem de serviço 54288424, realizado através 

de agencia da requerida, ID 27257101, conforme histórico de ordem 

serviço juntado e (b) a dívida reivindicada possui vencimento em 

27/05/2019 (ID 25303130), cuja referência presumo se tratar do mês de 
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maio/2019. (c) o reclamante conforme histórico de fatura ID 27257099, 

pagou valor remanescente (R$55,08) referente aos dias 28/05 a 06 do 

mês de junho. Com base nestes apontamentos, observa-se que a 

cobrança possui referência anterior à rescisão do contrato, a fatura com 

vencimento em 27/05/2019 (ID 25303130, fl. 5), cuja referência presumo 

se tratar do mês de maio/2019 no valor de R$146,46 (valor negativado) 

cujo o comprovante de pagamento não foi apresentado pela parte 

reclamante e nem impugnado por ela, pois na exordial apenas esclarece 

que pagou "restante" do debito. E pelo histórico de fatura ID 27257099 o 

"restante" é o valor remanescente (R$55,08) referente aos dias 28/05 a 

06/06/2019. Desta forma a cobrança é devida e, consequentemente, não 

há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) acolher 

parcialmente a preliminar arguida, ou seja, somente com relação ao pedido 

de declaração de inexistência de débito; e b) julgar improcedentes os 

pedidos de danos morais e materiais, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não havendo manifestação 

das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANY MAYARA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000089-25.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EMMANY 

MAYARA SILVA FERREIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, verifica-se que na petição inicial a parte reclamante 

pleiteou o reparo/substituição na tubulação de gás Bloco K do Condomínio 

Parque Chapada Diamantina (ID 27778090). Intimada para apresentar 

documento que comprovasse o valor da medida pleiteada na inicial, foi 

apresentado orçamento que refere-se ao apartamento 405, no bloco K, 

tendo constado pelo profissional responsável pelo orçamento o seguinte: 

Para que possamos estar executando precisara da autorização do 

responsável do condomínio porque estará individualizando a rede do gás 

do contratante e ficara aparente do prédio (ID 28406592). Ainda, na 

descrição do material e da mão de obra do citado orçamento, há 

informação de que será interligada a rede até um ponto de consumo de 

outro apartamento que não o da parte reclamante (apartamento 204, Bloco 

K). No caso concreto, verifica-se que a realização do serviço pleiteado em 

sede liminar: a) irá interferir na estrutura do prédio onde a parte 

reclamante reside; b) irá depender da estrutura de outro apartamento, haja 

vista que a rede será interligada, tratando-se de matéria complexa, que 

foge dos limites estabelecidos pela Lei nº 9.099/95. De outro lado, caso a 

pretensão se volte ao conserto de todo bloco, o valor certamente 

extrapolará o teto dos Juizados Especiais. Consequentemente, seja em 

razão da complexidade, seja da alçada, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012337-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012337-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

DE AGUIAR BOJIKIAN REQUERIDO: ELO SERVICOS S.A. Vistos etc. JOSE 

LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN ajuizou ação indenizatória em desfavor de ELO 

SERVIÇOS S.A., em síntese, alegou: (a) ter um cartão ELO Nanquim Diners 

Club Internacional ativado para uma viagem de 15 dias na Europa, (b) 

relata obteve a confirmação junto ao banco, porém o cartão recusado nos 

estabelecimentos mesmo possuindo saldo. Pleiteou a indenização por 

danos morais. A parte requerida apresentou contestação (ID 26540974), e 

arguiu a Preliminar: ilegitimidade passiva. No mérito sustentou (a) ausência 

de responsabilidade da bandeira; (b) culpa de terceiro e; (c) ausência de 

prova do dano e do dever de reparar. Audiência de conciliação realizada 

(ID 26252677) e apresentada a impugnação (ID 26668211). É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
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LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) não coincidem com 

as partes desta demanda, já que a parte contratada é o Banco Bradesco, 

mas ação foi proposta em desfavor da empresa Elo. Nesta esteira, verifico 

que a parte requerida Elo apenas concede licença para o uso da marca. 

Assim, não há relação jurídica entre a bandeira do cartão e a parte 

requerente, logo não responde pela liberação de pagamento, fato discutido 

na presente demanda. Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial 

dominante: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. [...]. A hipótese dos autos revela que, desde o 

ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na 

prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de 

cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta 

relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam 

motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por 

isso, a ilegitimidade passiva da co-ré. [...] Recurso especial de Visa do 

Brasil provido em parte. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 866.359/ES, Rel. Min.: 

Nancy Andrighi, DJU 05/05/2009). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

BLOQUEIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. A EMPRESA VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, APENAS CONCEDE LICENÇA PARA O 

USO DA MARCA. QUEM OFEREÇE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

COM A BANDEIRA DA MARCA VISA, MASTERCAD, ENTRE OUTRAS, SÃO 

AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. LOGO, NO CASO EM TELA, A CONTRATAÇÃO SE OPEROU 

ENTRE O AUTOR E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMISSORA E 

ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO). PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, 1ª 

Tur. Rec. - R.C. nº 71001887264, Rel.: Heleno Tregnago Saraiva, DJU 

25/06/2009). Portanto, não sendo a parte requerida legítima para figurar no 

polo ativo, a preliminar de ilegitimidade deve ser acolhida. Dispositivo. 

Posto isso, proponho acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida Elo Serviços S.A., para julgar o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010926-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010926-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVIO DIAS 

REQUERIDO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA Vistos etc. SILVIO DIAS ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito com indenização por danos 

morais em desfavor de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, em síntese, alegou: (a) ter adquirido em 

30/11/2017, um veículo marca Polo, ano 2017/2018, (b) relata que em 

22/05/2019 o veículo apresentou um problema, sendo necessário a 

substituição do cabeçote e descarbonização do cilindro do motor; (c) 

afirma que arcou com o custo (R$4.600,00) não sendo acobertado pelo 

garantia, por ser falha decorrente de combustível. Requereu liminarmente 

que as requeridas se abstenham de prover a cobrança dos valores em 

questionamento. Ao final, pleiteou o conserto do veículo, declaração de 

inexistência do débito, a restituição do valor pago indevidamente e a 

indenização por danos morais. A liminar não foi concedida (ID 24681713). 

A parte requerida VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA apresentou contestação (ID 26152420), e arguiu a 

Preliminar: incompetência do Juizado Especial. No mérito sustentou (a) 

ausência de cobertura da garantia; (b) culpa exclusiva da vítima e a 

inexistência de defeito de fábrica (c) e a ausência do dever de reparar. A 

requerida TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA apresentou 

contestação (ID 26509095), e arguiu as Preliminares: a incompetência do 

Juizado Especial e ilegitimidade passiva para o ressarcimento do dano 

material. No mérito sustentou (a) ausência de responsabilidade civil pela 

não cobertura em garantia; (b) inexistência de dano moral a ser indenizado 

Audiência de conciliação realizada (ID 26252677) e não foi apresentada a 

impugnação (ID 27835288). É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Em análise dos 

autos, diante da expressa impugnação das partes requeridas quanto a 

necessidade de perícia técnica, no caso, será necessária prova pericial 

veicular para apurar se os danos relatados no automóvel foram 

decorrentes da qualidade do combustível utilizado pela parte requerente. 

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. 

Posto isso, proponho a reconhecer a incompetência deste juízo, em razão 

da matéria, e, consequentemente, julgar extinto o processo, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 282 de 779



resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009007-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GALESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009007-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARI 

GALESKI REQUERIDO: L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA Vistos etc. 

ARI GALESKI ajuizou uma ação indenizatória por danos materiais e morais 

em desfavor da L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA. e, em síntese, 

alegou: (a) que reservou uma suíte para 4 pessoas por um final de 

semana, mas o quarto em que ficaram hospedados estava com cheiro de 

mofo, (b) afirma que não conseguiu dormir pois se coçava todo, então 

verificou que o colchão possuía mais de 10 anos de fabricação (c) relata 

que na entrega da chaves informou sobre o ocorrido e passando alguns 

dias saiu algumas feridas em seu corpo. Ao final, pleiteia a indenização 

material, estético e moral. A parte requerida apresentou contestação (ID 

26092248), onde sustentou (a) a inexistência de ato ilícito (b) causa do 

dano picadas de insetos (c) e a ausência do dever de indenizar. 

Audiência de conciliação realizada (ID 25777987) e apresentada a 

impugnação (ID 26357942). É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de 

defesa do Consumidor. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. 

IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança 

indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora 

demonstra falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 

2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda 

o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e 

reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na 

relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou 

aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da 

utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer 

justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e 

proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo 

ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não 

provida. Decisão unânime. (TJPE, 2ª Câm. Cív., APL nº 3977188, Rel.: 

Jovaldo Nunes Gomes, DJU 25/10/2017). Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte requerente evidencia, 

por meio do voucher (ID 24197118), que reservou uma diária na requerida, 

serviço apontado como ineficiente em razão da condição em que estava 

quarto com cheiro de mofo e o colchão com mais de 10 anos de uso. Noto, 

conforme o relato na inicial, que a parte requerente usufruiu da 

hospedagem e relatou a sua insatisfação quanto a condição do quarto 

apenas na saída. Ainda, o Laudo Histopatológico realizado e encartado 

nos autos pela própria parte requerente no ID 24197136, fl. 8, consta o 

material a biópsia de pele e a seguinte descrição: Microscopia Os cortes 

histológicos de pele mostram epiderme sem particularidades. A derme 

revela edema, vasos ectasiados e leve infiltrado inflamatório linfocitário 

perivascular e perianexial, superficial e profundo, tendo de permeio 

frequentes eosinófilos, que também se estendem ao interstício. Realizado 

coloração especial (Grocolt) para pesquisa de fungos, que foi negativa. 

Ausencia de granulomas no material examinado. Diagnostico Laudo 

descritivo (vide microscopia). Nota: Necessário correlação clínica (relação 

urticariforme / reação à picada de insetos). (sublinhamos) Portanto, 

embora a parte requerente sustente a falha na prestação de serviço pela 

má condição da hospedagem e principalmente por fungos no colchão, não 

há evidências de que o serviço prestado pela parte requerida ocorreu de 

forma ineficiente, pois não consta o pedido do consumidor para a troca do 

quarto ou mesmo o registrou da reclamação. Por fim, as lesões na pele, 

segundo o laudo, são decorrentes de picada de isento e não por 

fundos/bactérias que poderiam estar no colchão. Assim, não há prova da 

conduta ilícita da parte requerida. Logo, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho a julgar improcedentes os pedidos da 

reclamação proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010127-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PANDOLFO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S SERVICOS DE HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010127-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

VITOR PANDOLFO LEITE REQUERIDO: M S SERVICOS DE HOSPEDAGEM E 

RESTAURANTE LTDA - EPP Vistos etc. JOÃO VITOR PANDOLFO LEITE 

ajuizou Ação de indenizatória em desfavor da M S SERVIÇOS DE 

HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA, em síntese, alegou: (a) que no dia 

14/09/2019 foi ao estabelecimento Ville de Blanc Motel e contratou o 

serviço pernoite no valor de R$448,00; (b) relata que após pedir o café da 

manhã e se deparou com barata passando pela cama e outra em baixo 

dos móveis. Pleiteou a indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou a contestação no ID 26315802 e sustentou 

ausência de comprovação dos fatos alegados e a ausência do dever de 

indenizar. Postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 26032379 e a impugnação a contestação 

no ID. 265264488. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 
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exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda 

ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra 

objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. Em exame do 

caso concreto, pode-se afirmar que a simples falha na prestação de 

serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano 

moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois 

não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar 

sentimentos indesejados. Neste sentido: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO 

ABORRECIMENTO. - Para a configuração do dano moral, o magistrado 

deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o 

vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar - Mero aborrecimento 

não é hábil a ensejar a compensação por danos morais. (TJMG, AC: 

10024132063132001, Rel.: Juliana Campos Horta, DJU 12/06/2019). 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ESTADIA EM HOTEL. FEZES 

E BARATA ENCONTRADAS NO QUARTO FORNECIDO PELO 

HOTEL/RECORRIDO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. [...] 4. Reprovável a conduta da ré/recorrida em não 

conceder ao autor uma habitação salubre, todavia os fatos narrados 

produziram aborrecimentos, mas não ensejam o dever de indenizar. A 

imposição de indenização por danos morais é cunho excepcional e tais 

aborrecimentos não podem ser convolados em afronta aos atributos da 

personalidade, sob pena de banalização do instituto do dano moral. Estes 

são decorrentes da vida em sociedade que se revela complexa. O caso 

se subsume à aplicação, tão somente, do artigo 20 do CDC. 5. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da lei 9.099/95. Condenado o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJDF, 1ª Tur. 

Rec., ACJ nº 0024032-46.2013.8.07.0001, Rel.: Flávio Fernando Almeida 

da Fonseca, DJU 23/07/2013). Portanto, em se tratando de mero 

aborrecimento não é devida a indenização por danos morais. Assim 

sendo, não havendo dano moral, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho a julgar improcedentes os pedidos da ação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020297-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA PRADO MOLINA DUARTE MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020297-64.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: HELENA PRADO MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Vistos. Processo em fase de Citação. Considerando 

que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício (CONDOMÍNIO GARDEN 3 AMÉRICAS e 

HELENA PRADO MOLINA DUARTE MONTEIRO, ID 28453313), homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais 

interesses e direitos de terceiros. Com fundamento no artigo 924, inciso III, 

do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 

1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo, em razão da novação 

celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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SENTENÇA Autos 1008043-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NATHALYA 

DE CAMPOS SIMBO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

NATHALYA DE CAMPOS SIMBO ajuizou uma ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação de tutela em desfavor da IUNI EDUCACIONAL 

S/A. e, em síntese, alegou: (a) ser aluna do curso de direito na requerida e 

por ter o aproveitamento de disciplina a grade curricular, sua carga horária 

semestral ficou menor do que a regular, (b) afirma que solicitou o 

abatimento proporcional do valor e em decorrência da negociação consta 

um débito de R$1.620,42, referente aos meses de maio/2019 e junho/2019. 

Requereu liminarmente o desbloqueio do portal, que a parte requerida se 

abstenha de incluir seu nome no rol de inadimplentes. No mérito, pleiteou a 

declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a 

indenização pelos danos morais. A liminar foi concedida (ID 24027272 e ID 

24136061). A parte requerida apresentou contestação (ID 25698841), 

onde sustentou (a) o abatimento proporcional do valor (b) culpa exclusiva 

da vítima (c) e a ausência de dano moral a ser indenizado. Audiência de 

conciliação realizada (ID 25562890) e apresentada a impugnação (ID 

25979861). É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, observo que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Respaldo 

contratual da cobrança. Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o 

Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser 

concebidos como o resultado da convergência de vontades totalmente 

livres dos pactuantes. Para Maria Helena Diniz o princípio da autonomia da 

vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no 

poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de 

vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados 

pela ordem jurídica. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando o prestador 

de serviço efetua cobrança com aspectos diversos do que foi 

expressamente pactuado, comete conduta ilícita. No caso concreto, a 

parte requerente alega que está sendo cobrada indevidamente pelo valor 

de R$1.620,42 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e dois reais), 

referente a mensalidade dos meses de maio/2019 e junho/2019. Em exame 

do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

áudio telefônica juntado no ID 24018692 (00min57ss), nota-se que o 

preposto da parte requerida afirma que não consta nenhum débito 

referente aos meses de maio e julho/2019. Assim, efetivamente houve 

cobrança indevida, conforme noticiado pela parte requerente. Portanto, 

considerando que a cobrança é indevida, visto que não amparada em 

cláusulas contratuais, há conduta ilícita praticada pela da parte requerida. 

Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, 

todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação a 

restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição deve ser o 

dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé (CDC, art. 42, 

parágrafo único). Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 4ª Turma, AgInt 

nos EDcl no REsp nº 1316734/RS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 

16/05/2017). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que não há qualquer prova de pagamento indevido, pois houve a 

compensação nos meses subsequente. Vale lembrar que, incumbe à parte 

requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte 

requerida, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou 

extintivos do direito da parte adversa (CPC, art. 373). No presente caso, 

nota-se que a parte requerente não satisfez seu encargo probatório 

quanto à existência dos fatos constitutivos do seu direito, pois não 

comprovou que houve pagamento além do devido. Dano moral. Em virtude 

da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Todavia, quando os fatos ofendem o direito a personalidade com 

superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano 

moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento. Em exame do 

caso concreto, pode-se afirmar que a simples descumprimento contratual, 

embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, 

visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem 

o condão de denegrir a imagem da parte requerente e de gerar 

sentimentos indesejados. Neste sentido: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS 

- ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. Ao autor incumbe o ônus da prova em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, NCPC. Meros 

aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a 

reparação por danos morais. (TJMG, AC nº 10000190368084001, Rel.: 

Evangelina Castilho Duarte, DJU 11/06/0019). Portanto, em se tratando de 

mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida nos ID 24027272 e ID 24136061, 

remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a 

fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio 

do Contraditório; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: c) declarar a 

inexistência dos débitos referente as mensalidades de maio/2019 e 

junho/2019; d) indeferir o pleito indenizatório por danos materiais; e) 

indeferir o pleito indenizatório por danos morais. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008153-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO 

NEVES DA SILVA REQUERIDO: MARISTELA ALVES DA GUIA Vistos etc. 

EDUARDO NEVES DA SILVA ajuizou atermação de reclamação em 

desfavor de MARISTELA ALVES DA GUIA, em síntese, alegou: (a) que no 

dia 14/07/2019 trafegava com sua motocicleta Shineray/XY 150, placa 

NPO8944, abalroou com o veículo conduzido pela parte requerida 

GM/Onix, placa NIJ6589, (b) relata que o sinistro ocorreu no cruzamento 

da Rua das Nações, com a Rua Oir Castilho; (c) afirma que a parte 

requerida não respeitou a via preferencial, não dando tempo para desviar. 

Ao final, pleiteia a reparação material no valor de R$735,00 e a 

indenização pelos danos morais. A parte requerida apresentou 

contestação (ID 25614074), e sustentou a ausência de responsabilidade 

civil pelo sinistro. Ao final, formulou pedido contraposto e postulou pela 

improcedência da ação. Audiência de conciliação realizada (ID 25574247) 

e não foi apresentada a impugnação (ID 26466486). É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 

para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, 

art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a responsabilidade pelo sinistro, o pedido 

contraposto, o dano material e moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Condução defensiva O Código de 

Trânsito Brasileiro estipula a velocidade máxima de 30 km/h para as vias 

locais e para as coletoras, 40 km/h, nos termos do artigo 61, § 1º, inciso I. 

Mister esclarecer que de acordo com referido código, Via Coletora é 

aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de 

entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 

trânsito dentro das regiões da cidade. E Via Local é aquela caracterizada 

por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso 

local ou a áreas restritas. De acordo com as fotos juntadas pela parte 

requerente no ID 24040631, nota que o local do acidente não tem controle 

por semáforos, sendo uma via com velocidade máxima permitida de 30 

km/h. Consta na inicial o relata de que a parte requerida “invadiu a 

preferencial, não dando tempo para o autor desviar do veículo da 

reclamada, vindo este a colidir com a motocicleta do autor. (ID 24040625, 

fl. 2)”. E conforme as imagens da motocicleta após a colisão, percebe-se 

que a parte requerente estava em velocidade desproporcional à permitida 

no local. Não obstante o exposto, o artigo 28 e 29 da Lei nº 9.503/97 

(Código de Trânsito Brasileiro), impõe a todos condutores o cuidado nas 

manobras em vias públicas. Artigo 28 - O condutor deverá, a todo 

momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. Artigo 29 - O trânsito de veículos 

nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: 

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal 

entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas; No caso em análise, 

nota-se a violação a direção defensiva da parte requerente, pois colidiu na 

parte traseira do veículo da requerida, decorrente da velocidade 

incompatível na condução de sua motocicleta. Neste sentido: APELAÇÃO. 

ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. ACIDENTE SEM COLISÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. 

DIREÇÃO DEFENSIVA. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, § 11, CPC. DESPROVIMENTO. 

I - É presumida a culpa do condutor apelante que, sem adotar as cautelas 

necessárias à direção defensiva, tem a possibilidade de evitar algo mais 

grave, sacramentada pelo fato de sequer ter havido choque entre os 

veículos, mostrando que seria possível frear a motocicleta sem ir ao chão, 

se conduzida conforme a legislação ou com mais habilidade. [...] (TJGO, 4ª 

Câm. Cív., APC nº 00254312120178090032, Rel.: Beatriz Figueiredo 

Franco, DJU 05/04/2019). Portanto, restou caracterizada a infração de 

trânsito pela parte promovente, ensejando consequentemente conduta 

ilícita para efeitos de responsabilidade civil. Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte promovida 

formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, 

nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (TJRS, 4º Tur. Rec., Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ 

0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que a parte requerida pleiteia a reparação material pelos 

danos causados no veículo no valor de R$619,22. E conforme explanado 

no tópico anterior, o pedido foi realizado de forma líquida e com base nos 

fatos alegados pela parte requerente (acidente de trânsito), é devido o 

pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento juntado 

no ID 25614081, é possível apurar que a parte requerente deve a quantia 

de R$619,22 (seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos). Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar improcedentes os pedidos da reclamação 

proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; b) julgar procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte requerente a pagar à parte 

requerida a quantia de R$619,22 (seiscentos e dezenove reais e vinte e 

dois centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on 
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line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012332-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE CASTILHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012332-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALLINE 

CASTILHO DE ALMEIDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

ALLINE CASTILHO DE ALMEIDA ajuizou ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito com indenização por danos 

morais em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A. e, em síntese, alegou: (a) 

que teve seu nome negativado por um débito declarado indevido em uma 

ação; (b) e assinou um instrumento particular de confissão e novação de 

dívida, em que reconhecia o débito de R$701,23, mas com o desconto 

ofertado pagou R$161,30. Ao final, pleiteou a declaração de inexistência 

do débito, a restituição do valor pago indevidamente e a indenização por 

danos morais. A parte requerida apresentou contestação (ID 26638482), 

onde sustentou (a) impossibilidade de repetição de indébito (b) culpa 

exclusiva da vítima (c) e a ausência de dano moral a ser indenizado. 

Audiência de conciliação realizada (ID 26538809) e não foi apresentada a 

impugnação (ID 27835543). É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Restritivo de 

crédito. Havendo mora de dívida existente, nos termos dos artigos 42 e 43 

do Código de Defesa do Consumidor, o credor poderá incluir restritivo de 

crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu 

inadimplemento ou dentro do prazo decadencial de 5 anos a partir do 

vencimento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 

43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO 

GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, 

SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. 

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de 

Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros 

restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de 

cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce 

quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data 

da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, 

quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em 

ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, 

sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do 

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve 

tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. 

Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do 

prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. 

Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora 

providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do 

vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de 

cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais 

sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1316117/SC, Rel. Min.: João Otávio de Noronha, Rel. p/ 

Acórdão Min.: Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 26/04/2016). Uma vez 

quitado a dívida, nos termos do artigo 43, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a dívida, representada pelo restritivo, possuía o vencimento em 08/2016 a 

12/2016 (ID 25053720), comprova que a dívida adimplida (ID 25053717), 

não está negativada. Sendo o restritivo legítimo, não há conduta ilícita 

caracterizada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, proponho a julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KITCHENS DECORACOES PLANEJAMENTO DE INTERIORES E COMERCIO 

LTDA (REU)

MARCELO AYOUB GIGLIO - ME (REU)

KITCHENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003674-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE POZZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANETE POZZA POLO PASSIVO: 

MARCELO AYOUB GIGLIO - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003689-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DOS SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003689-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA MARIA 

DOS SANTOS DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 
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acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003698-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003698-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003709-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CATARINA 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL VIEIRA PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003716-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RACHEL VIEIRA 

PAES DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANTE RUBENS 

FERREIRA DE SANTANA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCELLUS AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível, 

completa e atualizada do comprovante de endereço (água, luz, telefone) 

em seu nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante do 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, a fim de possibilitar 

a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003752-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREA BOM DESPACHO LEITE E SILVA RONDON 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMOES CARBONARO OAB - MS18294 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003752-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA ANDREA 

BOM DESPACHO LEITE E SILVA RONDON ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: TATIANE SIMOES CARBONARO POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003772-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IEDA BENEDITA 

DA SILVA DEMETRIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011267-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 288 de 779



PROCESSO n. 1011267-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

06/02/2020 Hora: 11:40 Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003776-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO OLIVEIRA TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA GEANE BOMFIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003783-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSSANDRA 

GEANE BOMFIM SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003787-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA GORGETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003787-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO DA 

SILVA GORGETE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011267-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011267-05.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 12:10 Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003790-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO TADEU TEIXEIRA ABURAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO MONTEIRO FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003790-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARLINDO TADEU 

TEIXEIRA ABURAD ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANE 

GALHARDO FERREIRA ABURAD POLO PASSIVO: JOSE SABINO 

MONTEIRO FILHO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAMARGO DE ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REU)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003794-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

CAMARGO DE ANUNCIACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO POLO PASSIVO: MASTERCARD 

BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-37.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL VIEIRA PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003716-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RACHEL VIEIRA 

PAES DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANTE RUBENS 

FERREIRA DE SANTANA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003776-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO OLIVEIRA TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO POLO PASSIVO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003834-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003834-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO PASSIVO: JANDIRA 

TEREZINHA BARBOSA MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003857-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1003857-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003858-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INDIA OARA ARAUJO GAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1003858-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INDIA OARA 

ARAUJO GAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FREDERICO LEONCIO 

GAIVA NETO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003863-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLEN GENY CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003863-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEKCERLLEY 

BENEVIDES DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MILTON SOARES NETO POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003874-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEKSON SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003886-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEKSON SILVA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003889-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISTEFANE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003889-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: ISTEFANE ARAUJO DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003898-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003898-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE 

FERREIRA AFONSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003900-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELBERT ROGER ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003900-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELBERT ROGER 

ALBUQUERQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003857-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003857-56.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO REU: SERGIO 

PEREIRA DE SOUZA Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003661-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que, os pedidos para 

antecipação de tutela apresentam-se confusos. Assim, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer quais os pedidos 

almejados em sede de providência liminar. Outrossim, a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência requerida. Nos termos do art. 

321, “caput” e parágrafo único do CPC/2015, INTIME-SE, também, a parte 

autora para, no mesmo prazo assinalado, apresentar cópia completa, 

legível e atualizada do comprovante de endereço (água, luz, telefone) em 

seu nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante do vínculo 

jurídico com a pessoa do endereço declinado, a fim de possibilitar a 

análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC): 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta 

de urgência. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005375-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SOUZA MANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA PRIESTER (REQUERIDO)

LUCELIA ANDRADE (REQUERIDO)

PEDRO REIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA LUISA DELLA PIAZZA CLADIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005375-18.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: RENAN SOUZA MANCIO Polo Passivo: FABIANA SILVA PRIESTER 

Polo Passivo: PEDRO REIS OLIVEIRA Polo Passivo: LUCÉLIA ANDRADE 

Polo Passivo: MARIA LUISA DELLA PIAZZA CLADIO DESPACHO Vistos 

etc. O presente feito estava concluso para prolação de sentença. No 

entanto, compulsando os autos, vislumbro que, até a presente data, os 

Réus Pedro Reis de Oliveira e Lucelia Andrade, não foram devidamente 

citados aos autos. Há, à Mov. 25189459, manifestação por parte do Autor, 

informando novo endereço para fins de citação/intimação. Determino, pois, 

que a r. Secretaria, com urgência, adote as providências necessárias 

para as citações dos corréus acima discriminados, nos endereços 

indicados à Mov. 25189459. Consequentemente, designe-se, com 

urgência, nova data para realização de audiência de conciliação, com 

abertura de prazo para apresentação de defesa e impugnação. Após, 

renove-se a conclusão para a prolação da sentença. Cumpra-se. 

Intimem-se. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação. Paula Pinheiro de Souza Juíza 

leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pelo Juiz 

Leigo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Após, conclusos 

para sentença. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006083-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003874-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003553-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003553-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON DA 

SILVA ANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELLEN CORBELINO 

BAGORDAKIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY OKDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE”, ajuizada por 

JERRY OKDE em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. A parte promovente alega, em síntese, que utiliza os 

serviços da promovida por meio da UC n.º 6/319876-9, instalada na Rua 

das Safiras, n.º 347, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, Cuiabá-MT. 

Enfatiza que, a despeito do seu consumo permanecer inalterado, recebeu, 

da parte reclamada, fatura com cobrança exorbitante, na importância de 

R$ 1.645,22 (um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois 

centavos), referente ao mês de janeiro/020, vencida em 23.01.020. Narra, 

ainda, que, “o valor constante na fatura atacada é TRÊS VEZES MAIOR do 

que a média de consumo dos últimos doze meses, não havendo 

explicações para tal arbitrariedade”. Ressalta, também, que realizou 

diversas reclamações administrativas, conforme protocolo n.º 63070796. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) Em sede de 

cognição sumária, seja deferido o pedido de Tutela Antecipada Inaudita 

Altera Parte, a fim de SUSPENDER a cobrança da fatura referente ao mês 

de Janeiro/2020, da UC nº 6/319876-9, de titularidade do autor; Ainda, 

DETERMINAR que a Reclamada ABSTENHA-SE DE INCLUIR O NOME DA 

RECLAMANTE NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CARTÓRIO DE 

PROTESTOS; bem como DETERMINAR QUE A RECLAMADA 

ABSTENHA-SE DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, sob pena de multa diária, a fim de garantir a efetividade da 

decisão, no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; (...)” É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que evidencia, 

nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a existência 
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de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Nesse contexto, vale 

anotar que, pelo histórico de contas apresentado nos autos (id. 

28562813), constata-se que o consumo do mês de janeiro/020, destoa, em 

muito, dos anteriores, diante do valor das faturas. Justificado, também, o 

receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente pode 

ter o seu fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, a 

qualquer momento, diante do não pagamento da cobrança gerada pela 

promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. Ademais, como 

cediço, nesta fase processual, não há outros elementos documentais 

disponíveis à parte promovente que possam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo 

menos por ora. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à 

míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante 

o não pagamento da fatura sub iudice, dantes especificada, possivelmente 

terá o seu fornecimento de energia elétrica interrompido e suspenso, 

motivo do patente perigo de dano, causando diversos transtornos ao 

usuário, pois se trata de serviço público essencial. Também o restritivo de 

crédito acarreta risco de dano, pois, uma vez negativado o seu nome, a 

parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, 

visto que as determinações, para suspender a cobrança da fatura 

debatida, abster de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem 

como de negativar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada: SUSPENDA a 

cobrança da fatura, ora questionada, qual seja, R$ 1.645,22 (um mil e 

seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), relativa ao 

mês de janeiro/020, vencida no dia 23.01.020, como especificado pela 

parte autora, até o encerramento desta ação ou ulteriores deliberações; 

ABSTENHA-SE de inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição 

ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, pelo não 

pagamento do débito discutido nos presentes autos, até o deslinde desta 

demanda. E, se porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus 

dados, que proceda à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não 

podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas; ABSTENHA-SE de 

interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 6/319876-9, instalada na 

Rua das Safiras, n.º 347, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, 

Cuiabá-MT, decorrente do não pagamento da cobrança contestada, como 

dantes narrado, igualmente até o seu desfecho. E, acaso já tenha sido 

efetivado o corte, que RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 

(doze) horas. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais 

dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à 

dívida polemizada na presente lide, supracitada. Outrossim, considerando 

a hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação 

da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento 

parcial. Por derradeiro, do exame dos documentos que instruem a inicial, 

aliado à anotação no seu frontispício, verifica-se que a parte autora 

preenche os requisitos para ser beneficiária de prioridade na tramitação 

processual, prevista no artigo 71, da Lei nº. 10.741/03, porque, segundo o 

documento de identificação apresentado, nasceu em 14.6.1956, estando, 

hoje, com 63 anos de idade. Assim, deve o senhor Gestor Judiciário incluir 

a prioridade na tramitação processual, conforme determina a lei e as 

instruções normativas pertinentes. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003381-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por LETÍCIA NOGUEIRA DE 

SOUZA em face de OMNI FINANCEIRA S/A. A parte promovente alega, em 

síntese, irregularidade quanto ao débito, lançado em seu nome, nos 

órgãos de proteção ao crédito, pela parte reclamada, no importe de R$ 

11.777,32 (onze mil e setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois 

centavos), referente ao contrato n.º 01101569185000769887, 

disponibilizado em 12.02.019. Enfatiza, a autora, que foi surpreendida com 

a mencionada restrição ao tentar obter um financiamento de veículo. Aduz, 

ainda, que desconhece a dívida, bem como afirma não ter celebrado 

nenhum contrato com a empresa promovida e, em razão disso, realizou 

diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as 

tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) 13. Diante de todo o exposto, requer a Vossa 

Excelência seja recebida e processada a presente demanda judicial e 

digne se de conceder tutela provisória de urgência, na forma do artigo 

300, do Código de Processo Civil para o fim de a OMNI S.A – CRÉDITO 

FINANCIAMENTO – excluir os dados cadastrais da Requerente de todo e 

qualquer sistema de proteção ao crédito, tudo mediante a fixação de 

medidas coercitivas que entender necessária ao caso; (...)” É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base 

o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às argumentações da 

parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do 

direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há outros 

elementos documentais disponíveis à parte promovente que possam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação 

da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. 

Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez 

negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, 

qual seja, para excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação 

não representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá 

ser efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na 

forma do peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, 

SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito 

discutido nos presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta 
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demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE GUIOMAR DE CAMPOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada 

por DANYELE GUIOMAR DE CAMPOS DUARTE em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente 

alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado em seu nome, 

pela reclamada, nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 157,07 

(cento e cinquenta e sete reais e sete centavos), disponibilizado em 

28.01.020, referente à fatura do mês de dezembro/019, vencida no dia 

26.12.019. Esclarece que, no tocante à mencionada cobrança, o 

pagamento foi realizado com atraso, em 17.01.020, contudo, a despeito 

disso, a data da negativação é posterior à quitação do débito. Aduz que 

realizou diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas 

as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) 1 – Concessão da medida liminar, para o fim de 

determinar que a requerida retire dos órgãos de proteção ao crédito - 

SERASA, a restrição dos dados da autora, no prazo de 24 horas, sob 

pena de pagamento de multa diária; (...)” É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados 

Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como 

a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser 

utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde 

que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que seu nome foi 

negativado indevidamente, pela empresa reclamada. Na oportunidade, 

informa ter realizado a quitação integral do débito em momento anterior à 

restrição lançada. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito 

alhures, que a empresa reclamada realize imediatamente a exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, da análise das 

razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso porque, conforme irrompe 

das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. E, no caso, 

conforme irrompe do extrato de protocolo n.º 002.223.066.942-10, 

atualizado em 29.01.020, expedido pelo SPC BRASIL, obtido por meio do 

convênio com o Poder Judiciário de Mato Grosso e anexado abaixo desta 

decisão, não há anotação no nome da parte promovente, incluída pela 

reclamada e relativa ao débito questionado. Por isso, a princípio, ausente 

um dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela acautelatória, 

qual seja, o periculum in mora. Dessa forma, a despeito da aparente 

relevância do fundamento invocado, não vislumbro, nesta análise 

preliminar, presente o segundo requisito para a concessão da providência 

cautelar, qual seja a ineficácia da tutela jurisdicional, acaso somente 

outorgada pela decisão que vier a ser proferida. Prudente, pois, o aguardo 

da formação do contraditório e da dilação probatória. Em conclusão, nesta 

fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifico que não 

subsistem todos os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

antecipada no tocante à pretensão da parte promovente. Com essas 

considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Por fim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: DANYELE GUIOMAR DE CAMPOS 

DUARTE DATA NASCIMENTO: 09/12/1984 CPF: 001.887.711-74 -------------

------------------------------ RESULTADO ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. ------------------------------------------- > Sem 

ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ---------------

---------------------------- * Esta consulta apresenta informações de 

registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. 

Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, 

devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------------------

--------------- NUM.PROTOCOLO: 002.223.066.942-10 29/01/2020 

16:11:37-horario de Brasilia-FIM -------------------------------------------

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003535-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DESCONHECIMENTO DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por JOSUÉ ARAÚJO 

DE SOUZA em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. A 

parte promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito, 
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lançado em seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, pela parte 

reclamada, no importe de R$ 326,20 (trezentos e vinte e seis reais e vinte 

centavos), referente ao contrato n.º 4320324967514125, disponibilizado 

em 28.12.019. Enfatiza, a autora, que foi surpreendida com a mencionada 

restrição ao tentar obter um financiamento de veículo. Aduz, ainda, que 

desconhece a dívida, bem como afirma não ter celebrado nenhum contrato 

com a empresa promovida e, em razão disso, realizou diversas 

reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

1) Determinar de forma liminar a concessão da tutela inaudita altera pars 

afim de que seja retirada a restrição incluída nos dados da parte autora 

descrita como R$ 326,20, qual incluiu a Autora nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, com a máxima urgência, sob pena de multa diária no importe de R$ 

1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento de determinação 

judicial, ainda, advertindo a ré que se abstenha de reenviar o nome da 

parte autora aos cadastros restritivos até o final da lide em razão dos 

aludidos débitos. (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 

9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa reclamada, entendo que esse fator, aliado às 

argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar 

a probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

possam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que 

autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de 

difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte requerente fica 

impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, a 

medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo à promovida, 

visto que tal determinação não representa perigo de irreversibilidade, já 

que essa providência poderá ser efetivada, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência 

antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL VIEIRA PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003716-37.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RACHEL VIEIRA PAES DE BARROS REU: ITAU UNIBANCO S/A D E 

C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por RACHEL VIEIRA 

PAES DE BARROS na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada ITAU UNIBANCO S/A registrado no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente. Ainda, colaciona nos autos comprovante de pagamento do 

débito aludido. O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que 

experimentará na hipótese de permanência da anotação que decorre em 

seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde 

de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Vale acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a 

sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada 

para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003776-10.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA TAQUES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado 

por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA TAQUES na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que 

inexiste o débito apontado pela reclamada IUNI EDUCACIONAL S/A 

registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com 

efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos, sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa ainda 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 
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de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003790-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO TADEU TEIXEIRA ABURAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO MONTEIRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003790-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLINDO TADEU TEIXEIRA ABURAD REQUERIDO: JOSE 

SABINO MONTEIRO FILHO Intime-se o requerente para esclarecer quais 

pedidos deseja ver analisados em sede de tutela de evidência, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003702-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003726-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO MARTINS DE MOURA (EXECUTADO)

FABIANA JESUS FIGUEIREDO DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003769-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LISBOA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com 

as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ANDRE DIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000439-13.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): ROMILDA ANDRE DIAS LOPES REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Em 

atenta análise dos autos verifico que o endereçamento da peça inicial foi 

direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito, em favor daquele 

Juizado, DETERMINANDO a redistribuição deste feito ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Capital. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017622-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017622-31.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME REQUERIDO: CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 

HOME & OFFICE CENTER Vistos, Defiro o pedido formulado no petitório de 

id.28623906. Redesigne-se, conforme pauta do Juízo. Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003874-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM D E C I S Ã O I- Cuida-se de pedido 

liminar formulado por CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR na 

qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito 

sob o argumento de que inexiste o débito apontado pela reclamada OI 

BRASIL TELECOM registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003553-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, e PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA”, ajuizada por WANDERSON DA SILVA ANDRÉ em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A parte promovente alega, em 

síntese, irregularidade quanto ao débito que negativou seu nome, no valor 

de R$ 2.197,34 (dois mil e cento e noventa e sete reais e trinta e quatro 

centavos), apresentado em 06.6.017, referente ao título n.º 4369035326, 

apontado no 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT. Esclarece, o autor, que 

possui o contrato de financiamento de veículo, com a reclamada, e ficou 

inadimplente nos meses de fevereiro/017 e março/017. Contudo, efetivou a 

quitação integral do débito no importe de R$ 1.638,75 (um mil e seiscentos 

e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), em 01.6.017, conforme 

comprovante de pagamento apresentado (ID. 28553691). Ressalta, ainda, 

que, a despeito do pagamento realizado, a parte promovida mantém seu 

nome registrado no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) a) Seja 

concedida a medida liminar, independentemente de manifestação da parte 

adversa, para que a Ré providencie imediatamente a retirada do nome do 

Autor do SCPC/SPC/SERASA/CARTÓRIOS, e onde mais possa existir 

qualquer restrição relacionada a esta dívida que já fora paga, sem ônus 

para o Requerente, até que se encontre resolvida a pendência judicial, sob 

pena de multa pecuniária, a ser arbitrada por Vossa Excelência, no caso 

descumprimento da ordem; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso 

porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, na identificação n.º 28553691, que comprovam, a 

prima facie, suas afirmações de ter efetivado a quitação integral do débito 

do qual derivou a negativação contestada, especialmente, pelo mesmo 

número de contrato, qual seja, 4369.0353.26, apontado no comprovante 

de pagamento e, também, na certidão positiva do cartório (ID. 28552590), 

mesmo assim, a parte promovida mantém seu nome inscrito no cadastro 

de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, como 

cediço, nesta fase processual, não há outros elementos documentais 

disponíveis à parte promovente que possam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove 

o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte requerente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para 

excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não 

trará nenhum prejuízo à promovida, visto que tal determinação não 

representa perigo de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser 

efetivada, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de 

documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na forma do 

peticionado: EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta demanda ou 

ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003570-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ROMAO DOS REIS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 297 de 779



Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por NELSON ROMÃO 

DOS REIS em face de ENERGISA S/A. A parte promovente alega, em 

síntese, irregularidade quanto aos débitos apontados nos órgãos de 

proteção ao crédito, em seu nome, pela reclamada, nos valores de R$ 

98,58 (noventa reais e cinquenta e oito centavos), disponibilizado em 

01.12.018; R$ 240,38 (duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), 

de 06.01.018; e, R$ 230,26 (duzentos e trinta reais e vinte e seis 

centavos), de 06.01.018. Narra , o autor, que “foi preso no dia 18/05/2015, 

tendo cumprido pena até o dia 09/01/2020, portanto, ficou Recluso por 

quase 5 anos, como consta no Alvará de soltura em anexo”. Esclarece 

que, foi surpreendido com a negativação lançada em seu nome, bem como 

no tocante às faturas cobradas pela empresa promovida, pois 

desconhece a unidade consumidora sob o n.º 6/2188469-7 e o endereço 

nela registrado, por meio da qual foram gerados os boletos irregulares. Na 

oportunidade, ressalta, que, “a cobrança é indevida, pois, estava preso 

nesse período e não pediu ligação de luz em seu nome, conforme alvará 

da soltura em anexo, portanto impossível ter contraído essa divida pois 

não pediu ligação de energia para a unidade consumidora que hora a 

requerida apresenta cobrança”. Argumenta, ainda, que buscou solução do 

impasse por diversas vezes, administrativamente, porém, frustradas suas 

tentativas. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) c) 

Requer ainda pela Concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA 

nos termos do artigo 300 do CPC, para que a empresa Requerida proceda 

com a retirada imediata do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, (SERASA) sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo; 

(...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que 

as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, 

sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela parte autora. 

Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as 

normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as 

peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, 

do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, irregularidade quanto aos débitos 

apontados nos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, pela 

reclamada. E isso porque alega não ter solicitado a instalação da unidade 

consumidora, bem como desconhece o endereço registrado nas faturas 

de cobrança. Afirma, também, ter sido preso no período de 18.5.015 até 

9.01.020. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures, 

que a empresa reclamada realize imediatamente a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, a despeito da aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Dessa forma, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Nesse aspecto, vale ressaltar, também, que, conforme 

depreende-se dos autos, a parte autora apresenta, na inicial, outras 

negativações no SCPC/SERASA, (ID. 28557577), não comprovando seu 

ajuizamento e questionamento por meio de demanda diversa, o que afasta, 

em princípio, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003898-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003898-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIENE FERREIRA AFONSO REQUERIDO: OI S/A D E C I S 

Ã O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por LUCIENE FERREIRA 

AFONSO na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a reclamada OI S/A que desse causa ao débito levado à inscrição no 

rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não possui 

relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 
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aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006981-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ARAUJO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1006981-81.2019.8.11.0001 Autor: 

CRISTIANO ARAUJO DUARTE Ré: LOJAS RIACHUELO S/A SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor 

dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor 

da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

35.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

96,76). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 35.096,76 (trinta 

e cinco mil e noventa e seis reais e setenta e seis centavos). OPINO por 

determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias à 

retificação do valor da causa, junto ao Sistema PJE. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RÉ DA PRELIMINAR DE INÉPCIA De 

início, a Ré suscita suposta inépcia da inicial, sob o argumento de que a 

procuração outorgada ao douto patrono, é datada de 21/03/2018, e a 

inicial proposta em Setembro/2019. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece 

que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

questão específica da representação processual, não está ali elencada, 

razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Observo, ainda, 

que a Ré não apresentou qualquer documento que demonstrasse que a 

aludida procuração não estivesse vigente, sequer que os poderes ali 

discriminados houvessem sido revogados. OPINO, portanto, por 

reconhecer a validade da procuração, e por afastar a preliminar de inépcia 

da inicial, suscitada pela Ré, à defesa. DA SUPOSTA PERDA DO OBJETO 

– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Ainda em sede de preliminar, a 

Ré suscita suposta perda do objeto e interesse processual, pois, ao seu 

ver, como o Autor teria dado causa à inadimplência, a negativação 

representaria, tão somente, exercício regular do direito. No entanto, da 

análise dos autos, vislumbro que o interesse de agir, ou seja, a “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.), está presente, pois o Autor 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. Ademais, houvesse a Ré, 

realmente, agido em exercício regular do direito, subsidiaria o julgamento 

do mérito da demanda, e não a sua extinção precoce. OPINO, portanto, por 

afastar a preliminar de ausência de interesse de agir e perda de objeto. 

DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as preliminares, 

NO MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que a legitimidade da negativação aqui discutida deveria ser 

comprovada mediante a simples juntada da respectiva faturas 

representativa do débito, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados 

ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se 

deferir nesta oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA 

DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré. 

Em síntese, o Autor questiona a legitimidade do débito no valor de R$ 96,76 

(noventa e seis reais e setenta e seis centavos), que teria subsidiado a 

inscrição de seu nome no rol de proteção ao crédito, à pedido da Ré. 

Importa consignar que o Autor não nega a existência da relação jurídica 

propriamente dita, mas, tão somente, dos débitos, tanto que seus pedidos 

são em torno da declaração da inexistência da dívida. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 25299212), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

25252838), a Ré sustenta que a negativação somente teria ocorrido pelo 

fato do Autor ter dado causa à inadimplência. Assegura, portanto, que 

teria agido em observância ao exercício regular de direito. Pleiteia, assim, 

pela improcedência dos pedidos iniciais, e pela condenação do Autor ao 

pagamento de valores à título de pedido contraposto. Impugnação 

apresentada à Mov. 25562822, na qual reitera-se o teor da inicial. Pois 

bem. Da análise dos autos, tem-se que a Ré apresentou uma série de 

documentos em sua defesa, mas nenhuma representativa do valor exato 

que subsidiou a negativação aqui discutida. Nenhuma das faturas 

guardam relação com o valor negativado. Dessa feita, a Ré não logrou 

êxito em comprovar a legitimidade da negativação. Tem-se que a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa da Ré, a qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexistência do 

débito ora discutido, no valor de R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta 

e seis centavos). Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 96,76 

(noventa e seis reais e setenta e seis centavos), relativo ao contrato nº 

02076731737, disponibilizado em 14/04/2018, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima 

discriminada, caso a Ré não o faça. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente 

em suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Em relação ao débito específico, 

vislumbro que o mesmo não foi comprovado pela Ré, e já foi declarado 

inexistente, consoante outrora explanado. No que diz respeito à 

responsabilidade civil, para que a Ré seja responsabilizada, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal 

e dano. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito 

que subsidiou a negativação questionada, tanto que houve a declaração 

de sua inexistência. Assim, não se reconhece eventual exercício regular 

de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 
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defesa da Ré, extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débito sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE 

OS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM DOS DÉBITOS, POR PARTE DA FORNECEDORA E DA 

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO?DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

E RETIRADA DA ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, 

R i ca rdo  Fe rnandes  P imen t a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0026340-4.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Abr. 2018.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, sem acautelar-se da segurança 

necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar 

os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que tange aos 

danos morais, tem-se que o apontamento dos dados do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de ordem moral 

ao Autor, posto que expõe o seu nome de maneira indevida. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de 

inexistência de débito c.c indenização por danos morais – pretensão do 

consumidor ao recebimento de indenização por danos morais, em virtude 

de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - 

ausência de comprovação da existência do débito gerador do 

apontamento – sentença que, acertadamente, declara inexigíveis os 

débitos apontados e condena o recorrente ao pagamento de indenização 

por danos morais – dano extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo 

abalo de crédito e enorme constrangimento e humilhação causados ao 

cidadão que procura manter imaculada sua imagem de bom pagador – 

redução, entretanto, do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, quantia 

mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – 

recurso parcialmente provido para esta finalidade. (TABORDA, Fábio 

Francisco. Recurso inominado n. 1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 

Dez. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses 

moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário 

está fartamente demonstrado com a negativação indevida que se pairou 

sob o nome do Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em 

demonstrar a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito 

pelos danos morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que 

tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto 

que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a 

fim de dissuadi-la de novo atentado, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes, sem preliminares, no MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o 

nexo de causalidade que os une: 1. OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 35.096,76 (trinta e cinco mil e noventa e seis reais e setenta 

e seis centavos). OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as 

providências necessárias à retificação do valor da causa, junto ao 

Sistema PJE. 2. OPINO por afastar as preliminares de inépcia da inicial, e 

ausência de interesse de agir, suscitadas pela Ré, à defesa. 3. NO 

MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela declaração de 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 96,76 (noventa e seis 

reais e setenta e seis centavos). 5. Consequentemente, OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor 

de R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta e seis centavos), relativo ao 

contrato nº 02076731737, disponibilizado em 14/04/2018, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

acima discriminada, caso a Ré não o faça. 8. OPINO por reconhecer os 

danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (14/04/2018 – Mov. 

23748636), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, como a Ré não logrou êxito em 

demonstrar a pertinência do débito propriamente dito, objeto da 

negativação aqui discutida, OPINO por indeferir o pedido contraposto 

formulado à defesa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007775-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ENIO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007775-05.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: REINALDO ENIO MARTINS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Visto etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA À defesa tempestiva (Mov. 25745750), a Ré suscita preliminar 

de incompetência do juizado especial, por entender imprescindível a 

realização de vistoria no medidor da unidade consumidora do Autor, para 
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o deslinde processual. Em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência: ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE 

DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA PRODUZIDA DE FORMA 

UNILATERAL. INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DO 

TRANSCURSO DO TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O MEDIDOR 

ENCONTRA-SE PRESERVADO PARA SER SUBMETIDO À PERÍCIA OFICIAL. 

DANOS MORAIS COM EXISTÊNCIA IN RE IPSA DIANTE DA INTERRUPÇÃO 

IRREGULAR NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (OLIVEIRA FILHO, Fábio Bernardes de. Recurso 

inominado n. 0000809-19.2016.8.26.0587. J. em 17 Fev. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Logo, OPINO por rejeitar a 

aludida preliminar, por não entendê-la necessária à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superada a 

preliminar, NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

NCPC, uma vez que os fatos aqui discutidos seriam facilmente 

comprovados mediante prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência 

do consumidor, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, o Douto Magistrado já 

deferiu a inversão do ônus probatório em favor do Autor, na ocasião em 

que se enfrentou a tutela antecipada (Mov. 23981664), o que OPINO por 

RATIFICAR, nesta oportunidade, nos termos art. 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RECLAMAÇÃO Trata-se de Reclamação proposta pelo Autor, 

em desfavor da Ré, narrando ser titular da Unidade Consumidora nº 

6/2722023-5, e que as faturas de Maio/2019 a Setembro/2019, nos 

valores de R$ 274,26 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), R$ 109,17 (cento e nove reais e dezessete centavos), R$ 

134,58 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), R$ 

136,46 (cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e R$ 

127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), estariam 

muito além da sua média de consumo, sem qualquer justificativa plausível. 

Os pedidos iniciais bastam-se pela retificação das faturas. À Mov. 

23981664, o Douto Magistrado deferiu a antecipação da tutela, para 

determinar que a Ré se abstivesse de suspender a energia da unidade 

consumidora do Autor, em relação às faturas aqui discutidas, sob pena de 

multa fixa que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Oportunizada a 

conciliação (Mov. 25526562), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. À Mov. 25745750, a Ré 

apresentou defesa tempestiva, salientando a regularidade das cobranças, 

que refletiriam o efetivamente consumido. Pois bem. Diante da alegada 

inversão probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, 

caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora 

diz respeito à imputação pela Ré de cinco faturas nos valores de R$ 

274,26 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), R$ 

109,17 (cento e nove reais e dezessete centavos), R$ 134,58 (cento e 

trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), R$ 136,46 (cento e trinta 

e seis reais e quarenta e seis centavos), e R$ 127,25 (cento e vinte e sete 

reais e vinte e cinco centavos), as quais estariam fora de sua média de 

consumo. Apesar da Ré asseverar a regularidade de sua conduta, não há 

qualquer documento que assim ateste. Ora, da análise da própria defesa 

da Ré, vê-se que as fatruas apresentadas anteriores, e posterior às 

questionadas, temos uma constância normal de faturamento, em valores 

consideravelmente inferiores. Senão vejamos um quadro dos valores 

pagos pelo Autor, consoante histórico apresentado pela Ré, à Mov. 

25745750: MARÇO/2019 R$ 56,06 86 KW/H ABRIL/2019 R$ 29,81 50 KW/H 

MAIO/2019 R$ 274,26 285 KW/H JUNHO/2019 R$ 109,17 135 KW/H 

JULHO/2019 R$ 134,58 151 KW/H AGOSTO/2019 R$ 136,46 153 KW/H 

SETEMBRO/2019 R$ 127,25 150 KW/H OUTUBRO/2019 R$ 97,08 164 

KW/H Vislumbra-se que, apesar da variação normal do consumo da Autor, 

não há nada que que justifiquem as cobranças dos valores R$ 274,26 

(duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), R$ 109,17 

(cento e nove reais e dezessete centavos), R$ 134,58 (cento e trinta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), R$ 136,46 (cento e trinta e seis 

reais e quarenta e seis centavos), e R$ 127,25 (cento e vinte e sete reais 

e vinte e cinco centavos), como se fosse consumo efetivo. Entendo, 

portanto, que as cobranças, como perpetradas, geram confusão No 

consumidor, e insegurança quanto ao que está sendo, efetivamente, 

cobrado. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do 

CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas 

sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática 

abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. O 

Autor fica refém da cobrança de valores aleatórios pela Ré, sem ter a 

segurança do que, efetivamente vem pagando, e se o valor cobrado, 

estaria refletindo, exatamente no consumido. Logo, a cobrança em valor 

excessivo, fora da média de consumo da unidade consumidora, não 

possui o condão de imputar a obrigação ao consumidor quanto ao 

pagamento, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. 

É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o 

fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva do 

consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à 

comprovação de suas alegações, o que não verifico nos presentes autos, 

nos quais a Ré se defendeu de maneira genérica, sem acostar aos autos 

qualquer documento que atestasse a regularidade da cobrança. Frise-se, 

que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva da 

consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não 

tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados ao Autor. Em casos semelhantes, 

já decidiu a jurisprudência pátria: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– CONTAS DE CONSUMO DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DA UNIDADE – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DA 

REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA 

FÁTICA A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL DO 

CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS COM 

DETERMINAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS 

DOZE MESES ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CONSISTENTE EM INSPEÇÃO E REPAROS NO LOCAL NO QUE SE REFERE 

AOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 

(PAYLOVSKY, Fernando Awensztern. Recurso inominado n. 

0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Maio 2019.) Assim, uma vez que não há 

prova suficiente que demonstre a legalidade das cobranças, ou da 

contribuição específica da Autora para tal, OPINO por determinar à Ré que 

cesse a cobrança dos valores de R$ 274,26 (duzentos e setenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos), R$ 109,17 (cento e nove reais e dezessete 

centavos), R$ 134,58 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), R$ 136,46 (cento e trinta e seis reais e quarenta e seis 

centavos), e R$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco 

centavos), relativos às faturas de Maio a Setembro/2019, e que, no prazo 

de 10 dias úteis, proceda ao refaturamento das aludidas faturas, para a 

média aritmética de consumo da Autora, relativa aos últimos doze meses, 

anteriores à Maio/2019, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a 

preliminar de incompetência do juizado, suscitada pela Ré, à defesa. 2. NO 

MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela 

Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por determinar à Ré que cesse 

a cobrança dos valores de R$ 274,26 (duzentos e setenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), R$ 109,17 (cento e nove reais e dezessete 

centavos), R$ 134,58 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), R$ 136,46 (cento e trinta e seis reais e quarenta e seis 

centavos), e R$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco 

centavos), relativos às faturas de Maio a Setembro/2019, e que, no prazo 
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de 10 dias úteis, proceda ao refaturamento das aludidas faturas, para a 

média aritmética de consumo da Autora, relativa aos últimos doze meses, 

anteriores à Maio/2019, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009219-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009219-73.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS Polo Passivo: UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Polo Passivo: ATITUDE MT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO Antes de adentrar ao mérito, 

vislumbro que a Ré, Unimed Cuiabá, pleiteia pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, IV do CPC/15, o qual prevê a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. A arguição da aludida preliminar se deu de maneira genérica, 

posto que sequer individualizou quais pressupostos, efetivamente, 

estariam ausentes. E, da análise dos autos, não vislumbro qualquer 

irregularidade que pudesse prejudicar o desenvolvimento processual. 

OPINO, portanto, por afastar a aludida preliminar. DO MÉRITO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Superada a preliminar acima. NO MÉRITO, da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado por este Juízo, previsto no artigo 371 do NCPC. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA De 

início, esclarece que no caso em tela, é inquestionável a relação de 

consumo entre as partes, posto que as partes se amoldam aos conceitos 

de consumidor e fornecedores, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 

Consequentemente, deve-se aplicar ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão, em favor do Autor, OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Liminar Inaudita Altera Pars, proposta pelo 

Autor em desfavor das Rés. Em suma, o Autor se reconhece como titular 

de um plano de saúde, firmado em 02/08/2019, com a Ré, UNIMED, através 

da central de Vendas da Atitude MT Corretora de Seguros, no qual 

previa-se um plano sem carência, com vigência a partir de 01/09/2019. No 

entanto, segundo o Autor, teria cancelado seu plano anterior com outro 

plano de saúde, ante a celebração do novo contrato, mas, ao precisar do 

plano, foi negada a cobertura, sob a justificativa de que o plano somente 

se validaria em 01/10/2019. Pleiteia, portanto, pela concessão da liminar 

para inclusão do Autor no plano, sem carência, bem como pela 

condenação das Rés, em indenização por danos morais. Carreia aos 

autos o contrato (Mov. 24235812), prints com as ligações para a UNIMED 

(Mov. 24235815), cancelamento da AGEMED (Mov. 24235824), e Boletim 

de Ocorrência (Mov. 24235827). Não houve a concessão específica da 

liminar, haja vista que, à Mov. 24296025, o Douto Magistrado determinou a 

intimação das Rés para manifestarem sobre os fatos, e, após, os autos 

somente voltaram conclusos, nesta oportunidade, para fins de prolação de 

sentença. Propiciada a conciliação (Mov. 25811477), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

DA ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIGÊNCIA DO PLANO Ao 

compulsar os autos, vislumbro que, no que diz respeito à obrigação de 

fazer, o pedido do Autor bastou-se na sua inclusão no plano sem a 

carência. Segundo o sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde 

(http://www.ans.gov.br/), o prazo de carência é o “É o período contratual, 

determinado na legislação de saúde suplementar, em que o usuário 

contribuirá com o pagamento de mensalidades sem usufruir de algumas 

coberturas. O período de carência para consultas, internações, 

procedimentos e exames deve estar obrigatoriamente expresso de forma 

clara no contrato.” Neste caso específico, vislumbro que o folder utilizado 

pela Ré Unimed, para atrair o consumidor à adesão do plano, convidava o 

consumidor a contratação sem carência. (Mov. 26365689) Ademais, o 

próprio contrato firmado entre as partes, mencionada que a sua vigência 

daria início em 01/09/2019 (Mov. 24235812). Todas essas informações 

geraram no consumidor a expectativa de que, ao firmar o contrato, teria 

cobertura dos sinistros, a partir de 01/09/2019. No entanto, como 

vislumbrado, não foi o que o ocorreu, pois, necessitou do plano neste 

período, e não foi coberto pelas Rés, consoante Boletim de Ocorrência 

lavrado em 17/09/2019. Sob esse contexto, nos termos dos artigos 35, I e 

48 do CDC, que versam sobre a vinculação do fornecedor quanto aos 

termos contratuais veiculados, e o direito do consumidor em exigir o 

cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, OPINO por 

CONDENAR AS RÉS, solidariamente, à obrigação de cumprir o contrato, e 

incluir o Autor no plano de saúde, sem a carência, consoante contratado, 

sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que as Rés 

venham a serem responsabilizadas civilmente, é imprescindível a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Da análise dos argumentos e provas colacionadas 

por ambas as partes, tenho que nenhuma das Rés lograram êxito em 

prestar explicações claras e transparentes sobre a abrangência da 

cobertura do plano ao Autor, frustrando a expectativa do mesmo quanto à 

carência, e, ainda, expondo o mesmo ao risco, posto que o induziram à 

efetuar a contratação de um plano de saúde sem carência, e, 

consequentemente, rescindir contrato com plano de saúde anterior. No 

entanto, quando o Autor, efetivamente precisou de usufruir do plano, em 

tese, sem carência, foi informado que o mesmo não estava ativo, e que 

somente seria validado em 01/10/2019. Assim, pela vulnerabilidade 

precípua à relação de consumo, o Autor, à ocasião da consulta no pronto 

atendimento, confiou que estaria coberto, o que não ocorreu no caso. Ou 

seja, o Autor, por erro nas informações prestadas pelas Rés, acabou por 

ficar descoberto de plano pelo período de um mês. Em momento algum, 

nenhuma das Rés demonstrou ter esclarecido ao Autor, data diversa para 

a vigência da cobertura, acreditando o Autor, que o seu plano estaria 

vigente, a partir de 01/09/2019, sem qualquer carência. Inclusive, tal data 

está prevista no contrato de Mov. 24235812. As Rés, às defesas, 

bastam-se em afirmar que o plano teria iniciado em 01/10/2019, sem nada 

concreto que assim justificasse. A Ré, Corretora de Seguros, afirma que 

teria entrado em contato com o Autor para informar a alteração do início da 

vigência, e que o mesmo não teria se oposto. No entanto, não trouxe 

qualquer documento nesse sentido. Nesse sentido, observo que a própria 

corretora reconhece que, à princípio, a data de implantação do plano era 

em 01/09/2019, e que, por problemas nos trâmites com o convenio, o início 

do plano foi postergado para 01/10/2019. Ora, o consumidor deve receber 

pelo serviço contratado, e deve ter a segurança que, ao necessitar do 

serviço, o terá disponível. Dessa forma, diante da ausência de carência, 

não há justificativa para negativa da cobertura do plano de saúde, sendo 

que a recusa infundada configura a ilicitude nas atitudes das Rés, nos 

termos dos artigos 186 e 187 do C.C., quando se vê clara violação aos 

preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 4º, 

6º, II, III e IV. E, nesse sentido, é a jurisprudência pátria: Plano de saúde. 

Recusa do custeio do tratamento médico sob alegação de carência 

contratual. Violação da justa expectativa. Indenização por danos morais 

devida. Caracterização de caso de urgência resultante de acidente 

pessoal. Artigo 12 da Lei n° 9.656/98. (SILVA, Alice Galhano Pereira da. 
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Recurso inominado n. 0025398-98.2018.8.26.0007. J. em 31 Maio 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Jan. 2020). Recurso Inominado. 

Plano de Saúde. Negativa de cobertura. Descabimento da recusa. Danos 

Morais configurados. Direito de personalidade. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (SCAFF, Ricardo Felicio. Recurso inominado n. 

1026160-28.2018.8.26.0224. J. em 14 Jun. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Jan. 2020). Presente, portanto, o ato ilícito 

por parte de ambas as Rés, seja pela negativa injustificada de cobertura, 

seja pela falta de atendimento qualitativo ao Autor. Quanto ao dano moral 

propriamente dito, somente o fato de recusar indevidamente a cobertura 

pleiteada, em momento tão difícil para o segurado, já justifica o pedido de 

indenização, pois presentes a aflição e o sofrimento psicológico, e o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) 

Salienta-se, ademais, que a responsabilidade civil do fornecedor é 

objetiva, posto que a condição de prestadora de serviço impõe às Rés o 

dever de zelarem pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo 

neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor, o que não se viu no caso em tela. Assim, os danos 

morais restam claros pela falha na prestação de serviço uma vez que 

foram negados, ao Autor, atendimento do plano de saúde, no momento em 

que dele necessitou. É sabido que o dano extra patrimonial diz respeito à 

violação dos direitos ligados à dignidade humana, e a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo ser 

dispensável a prova de sua ocorrência, por se encontrar presente na 

própria ilicitude, de modo que, provada a conduta antijurídica, demonstrado 

está o dano moral, à guisa de uma presunção natural, configurando-se o 

dano moral in re ipsa. A jurisprudência pátria é farta nesse entendimento: 

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. 

ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (KARASIN, Samuel. Recurso 

inominado n. 0004759-16.2016.8.26.0529. J. em 07 Jul. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Jan. 2020). RELAÇÃO DE CONSUMO. 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED) E ADMINISTRADORA 

(QUALICOP). FALHA DE SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA A CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. JOGO DE EMPURA-EMPURRA 

ENTRE ELAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS E, NO MÉRITO, 

SOLIDARIEDADE. CARACTERIZAÇÃO. EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

AMPLA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

CONTRA AMBAS. RECURSOS DE AMBAS DESPROVIDOS. (GONÇALVES, 

José Wilson. Recurso inominado n. 1033251-96.2016.8.26.0562. J. em 25 

Set. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Jan. 2020.) E entendo 

que a responsabilidade, neste caso, é solidária, nos termos do artigo 7º, 

parágrafo único do CDC, pois, tanto a UNIMED, quanto a Corretora de 

Seguros, foram omissas no atendimento ao consumidor, deixando de 

atende-lo quando o mesmo precisou, sob a frágil justificativa de não 

atendimento de carência. Configurado o dano moral, no que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que 

entendo pertinente na proporção solidária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar 

as versões dos fatos trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar 

a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, pleiteado pela Ré, Unimed 

Cuiabá. 2. No MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

3. OPINO por CONDENAR AS RÉS, solidariamente, à obrigação de cumprir 

o contrato, e incluir o Autor no plano de saúde, sem a carência, consoante 

contratado, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 4. OPINO por reconhecer a falha na prestação do serviço, 

por ambas as Rés, para condená-las, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais in re 

ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (17/09/2019 – Mov. 25235827) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto de 

sentença, pela Douta Magistrada. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1011921-89.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SAMUEL DA CRUZ DE MACEDO Polo Passivo: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Polo Passivo: 

PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO Em sede de preliminar, a 

Ré GMAC Administradora de Consórcios Ltda, sustenta a perda do objeto, 

haja vista a baixa do gravame em 31/10/2019. OPINO por afastar a aludida 

preliminar, uma vez que o cerne da contenda abrange supostas 

cobranças indevidas, que teriam subsidiado os danos morais, não 

havendo que se falar em perda de objeto. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A Ré, Paschoalotto Serviços Financeiros S/A, 

por sua vez, sustenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda, pois somente teria sido contratada para efetuar as 

cobranças, pela corré GMAC. Nesse peculiar, tem-se que, em se tratando 

de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de consumo 

são, solidariamente, responsáveis por eventuais vícios/danos que o 

consumidor possa ter sofrido, consoante preconiza o artigo 7º, parágrafo 

único e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual 

OPINO por afastar a aludida preliminar, e analisar as condutas das Rés no 

mérito da presente contenda. DA ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Superadas as 

nuances acima, no caso, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 

3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão do ônus da prova, em favor do Autor, já foi deferida 

pela Douta Magistrada, na oportunidade em que se enfrentou a tutela, o 

que OPINO por ratificar, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL No mérito, compulsando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, inclusive audiência de instrução, para o convencimento 
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motivado do artigo 371 do CPC/15, principalmente quando o objeto da 

presente contenda seria facilmente demonstrado com a produção de 

prova documental. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC/15. Trata-se de Ação Declaração de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência. Em síntese, o 

Autor alega ter contratado consórcio com a Ré GMAC, em 2017, mediante 

34 parcelas. Que, em 02/10/2019, promoveu a quitação antecipada das 

parcelas, mas continuou a ser cobrado pela empresa Paschoalotto. Que, 

apesar de ter reportado à GMAC, para que comunicasse à Paschoalotto 

quanto às cobranças, a mesma nada fez. Pleiteia, portanto, pela liminar 

para suspensão das cobranças, com declaração de inexistência do 

débito, no valor de R$ 1.224,12 (um mil e duzentos e vinte e quatro reais e 

doze centavos), com o reconhecimento dos danos morais. À Mov. 

24979529, a Douta Magistrada deferiu a liminar para determinar que a Ré 

suspendesse a cobrança da fatura, e se abstivesse de negativar, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido deste processo 

específico, encontra fundamento em cobrança supostamente indevida, 

perpetrada pela Ré, no valor de R$ 1.224,12 (um mil e duzentos e vinte e 

quatro reais e doze centavos), relativo à quitação antecipada de 

consórcio. Oportunizada a conciliação (Mov. 26485697), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 26438531), a Ré, GMAC, sustenta a 

inexistência dos danos ante a baixa do gravame em 31/10/2019, e, a Ré, 

Paschoalotto, por sua vez, nega ter havido excesso das cobranças. 

Impugnação apresentada à Mov. 26663074, na qual ratifica-se o teor da 

inicial. Pois bem. Para que as Rés sejam responsabilizadas civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Neste 

processo específico, entendo que nenhuma das Rés lograram êxito em 

comprovar a legitimidade das cobranças. Ademais, a própria Ré, 

Paschoalotto, à defesa, afirma que o número de contato da autora foi 

excluído do sistema, o que ratifica a tese inicial, de que as ligações 

estariam subsistindo. Entendo que as ligações reiteradas de cobrança, 

após o Autor ter adimplido as parcelas do consórcio, inclusive, 

antecipadamente, fogem da esfera do mero dissabor, pois atinge a sua 

paz. E isso independente de ter havido ou não a negativação, o fato é a 

cobrança importunatória, e a necessidade de repetir, por várias 

oportunidades, que o débito já tinha sido adimplido. Observo que o Autor 

constituiu o seu direito, com a apresentação dos históricos de ligações, o 

boleto de cobrança. e as faturas e comprovantes de pagamento, que 

corroboram com suas alegações. E saliento que a responsabilidade pelas 

ligações são de ambas as Rés, posto que deveriam ter se acautelado 

antes de perpetrarem a cobrança. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte das Rés, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito das Rés, na negligência no lidar com o consumidor, seja por 

cobrar débitos já pagos, seja por não lhe prestar atendimento digno e 

qualitativo, na esfera administrativa, causando confusão ao consumidor. 

Ora, quando o consumidor procura as empresas, e negocia o consórcio 

para pagamento antecipado, tal conduta demonstra a sua boa fé em quitar 

a dívida, não podendo ser cobrado, posteriormente, pelo aludido valor. 

Uma vez que cobraram, quebram o equilíbrio contratual, e colocam o 

consumidor em situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade. 

Essas condutas concretizam a falha na prestação do serviço pelas Rés, 

que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse 

sentido, caberia às Rés provarem, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, 

que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa 

exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em 

comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com que se 

revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas das Rés com os danos sofridos pelo 

Autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não 

fossem as cobranças indevidas, após a quitação antecipada, os danos 

não teriam se concretizado. Vê-se que a responsabilidade neste caso é 

objetiva e independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa 

das Rés, as quais devem assumir os riscos da atividade econômica que 

exploram, não transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual 

OPINO por declarar a inexistência do débito na proporção de R$ 1.224,12 

(um mil e duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), com a 

declaração de quitação do consórcio administrado pela GMAC, e objeto de 

cobrança, por parte da Paschoalotto. OPINO por condenar as Rés à 

absterem-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança, ou mesmo efetivação da negativação, posteriores ao 

trânsito em julgado da presente. No que concerne aos danos morais, as 

cobranças indevidas, após a quitação antecipada, são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando às 

Rés, solidariamente, a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: "SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS – Cobrança reiterada sem respaldo contratual – 

ilegalidade – Restituição em dobro. DANO MORAL– Desídia que extrapola o 

mero descumprimento, ocasionando desconforto anormal. Adoção da 

teoria do "desvio produtivo do consumidor". Verba fixada em R$ 2.000,00 

que atende ao caráter indenizatório e pedagógico. Sentença reformada. 

Recurso ao qual se dá provimento". (SILVA, Antonio César Hildebrand e. 

Recurso inominado n. 1012410-59.2018.8.26.0320. J. em 19 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) Declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com dano moral – Serviço de TV por 

assinatura – Serviço indisponível no novo endereço do consumidor – 

Prestador do serviço que não juntou a fatura impugnada, que permitiria 

verificar a que período referia-se a cobrança – Débito inexigível – 

Cobranças insistentes, com ameaça de negativação – Dano moral 

configurado – Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 – R. Sentença 

reformada – Recurso provido. (TSUNO, Marcelo. Recurso inominado n. 

018819-04.2019.8.26.0001. J. em 28 Nov. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 18 Dez. 2019.) Direito do Consumidor. Serviços de TV por 

assinatura. Inversão do ônus de prova corretamente decretada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. Cobrança indevida. Prática abusiva 

persistente. Cobrança indevida. Dano moral configurado, diante da 

subsistência da prática ilícita por meses, com descasos as reclamações 

insistentes do consumidor. Desprezo pelo serviço de atendimento, vez 

que o problema não foi resolvido, apesar de várias reclamações via 

SAC-0800, conforme os vários protocolos anexados. Responsabilidade 

objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do CDC. Danos morais no valor de 

R$5.000,00. Indenização arbitrada conforme os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. Aplicação da teoria do desestímulo. Recurso a que 

se dá parcial provimento, para o fim de condenar a requerida a pagar a 

autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com incidência de atualização monetária a partir da data deste 

acórdão, nos termos da Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil e 

art. 405 do Código Civil, mantendo, no mais, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos." (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1000192-54.2019.8.26.0646. J. em 28 Nov. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Dez. 2019.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição do Autor à 

sentimentos como insegurança jurídica, revolta e extremo desgaste, ao 

ver seu nome exposto à cobranças infundadas, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência das Rés, e suas falhas na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa das Rés bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação das Rés, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 
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pedagógico. DO PEDIDO PELA INCIDÊNCIA DA MULTA POR SUPOSTO 

DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR À Mov. 26663074, em sede de 

impugnação, o Autor informa supostas reiterações das cobranças, o que 

incidiria a multa arbitrada pela Douta Magistrada, na oportunidade em que 

se enfrentou a liminar. No entanto, observo que os e-mails ali 

mencionados, referem-se à cobranças perpetradas pela MAPFRE Seguros 

Gerais, e não em razão de dívida já paga relativa à GMAC. OPINO, 

portanto, por não reconhecer o descumprimento da liminar, e, 

consequentemente, por não aplicar a respectiva multa. Isso posto, após a 

análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por afastar 

as preliminares de perda de objeto e de ilegitimidade passiva, suscitadas 

pelas Rés, às defesas. 2. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos iniciais, consoante artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 

2º e 3º do CDC, e por aplicar ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por ratificar, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII. 3. OPINO por declarar a inexistência do débito na proporção de R$ 

1.224,12 (um mil e duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), com 

a declaração de quitação do consórcio administrado pela GMAC, e objeto 

de cobrança, por parte da Paschoalotto. 4. OPINO por condenar as Rés à 

absterem-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança, ou mesmo efetivação da negativação, posteriores ao 

trânsito em julgado da presente. 5. No que concerne aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, condenando as Rés, 

solidariamente, à ressarcirem o Autor em valor justo e razoável, que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde a citação (29/10/2019 – Mov. 3550088 e 3550090) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada. 6. 

OPINO por tornar definitiva a liminar deferida pela Douta Magistrada, à Mov. 

24979529. 7. OPINO por não reconhecer o descumprimento da liminar 

pelas Rés, e, consequentemente, por não aplicar a respectiva multa. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013900-86.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VANDA PINTO DA COSTA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do 

juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, na 

ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DE NEGATIVAÇÃO Antes de adentrar 

ao mérito, observo que a Ré questiona a idoneidade do extrato de 

negativação. O aludido documento foi emitido pelo sítio eletrônico 

www.probusca.com, e demonstra informações extraídas do SCPC São 

Paulo. Não vislumbro qualquer irregularidade no comprovante de 

negativação, principalmente considerando que a Ré não apresentou 

qualquer documento que o desconstituísse. No mesmo sentido, não há que 

persistir qualquer irresignação quanto ao comprovante de endereço 

apresentado pela Autora, posto que o mesmo encontra-se em seu nome. 

DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Esclarecidas as nuances 

acima. NO MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que 

não há necessidade de produção de provas em audiência de instrução 

para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, 

uma vez que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a 

simples juntada do contrato assinado pelo Autor, e fatura representando o 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. OPINO, portanto, 

por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à 

designação de audiência de instrução. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA – 

DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual a Autora questiona o débito que culminou na inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 

102,41 (cento e dois reais e quarenta e um centavos), e almeja receber 

indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da aludida 

negativação. Oportunizada a conciliação (Mov. 27208552), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 27518246), a Ré fundamenta a negativação 

em suposto exercício regular de direito, e pleiteia a condenação da Autor 

ao pagamento do valor negativado, à título de pedido contraposto. 

Apresenta, tão somente, telas sistêmicas e uma série de faturas avulsas, 

nenhuma coincidente com o valor negativado. Impugnação apresentada à 

Mov. 27951560. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento 

justamente em suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e a Ré, 

por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos 

os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Ressalto que a Autora 

nega a existência de vínculo contratual com a Ré. Apesar da irresignação 

da Ré, analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autor teria, efetivamente, 

qualquer vínculo contratual que justificasse a cobrança de débito 

pendente em seu nome. Não trouxe o contrato propriamente dito, assinado 

pela Autora, mas, tão somente telas sistêmicas, as quais são 

consideradas como “documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) Ora, para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos autos, vislumbro 

que a Ré não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a existência do 

vínculo contratual entre as partes, sequer do débito propriamente dito, pois 

deixou de apresentar o contrato firmado pela Autora, bem como a fatura 

representativa da negativação. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 
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4º do CDC. Da defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer 

legitimam a cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança 

que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja 

por negativar, indevidamente, o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) RECURSO INOMINADO – 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida negativação 

dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de 

relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade 

da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos 

sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da 

operação, conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de 

prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida 

unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo 

autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo 

(cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico existente entre as partes, relativo ao 

contrato nº 0354015875, e DECLARAR a inexigibilidade da dívida que 

subsidiou a negativação aqui discutida, lançada em 28/09/2019, no valor 

de R$ 102,41 (cento e dois reais e quarenta e um centavos), relativa ao 

contrato acima discriminado. Consequentemente, OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 102,41 (cento e dois reais e quarenta e um 

centavos), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge a intimidade da Autora, pois tolhe, de 

maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem 

justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - 

Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que 

arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. 

Recurso inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. 

em www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Consumidor – Serviços 

de telefonia móvel cuja contratação é desconhecida pelo recorrido – 

Ré/recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da 

contratação –Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Sentença 

parcialmente reformada, apenas para reduzir para R$6.000,00 o quantum 

arbitrado a título de danos morais. (CONCEIÇÃO, Fernando Augusto 

Andrade. Recurso inominado n. 1000548-69.2019.8.26.0219. J. em 20 Set. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Jan. 2020.) Nesses 

moldes, tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome da Autora, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Não tendo a Ré logrado êxito em comprovar, de maneira inequívoca, o 

vínculo contratual propriamente dito, entre as partes, OPINO por indeferir o 

pedido contraposto formulado à defesa. DO CRESCIMENTO DAS 

DEMANDAS No que diz respeito ao crescimento das demandas 
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semelhantes, entendo que somente demonstra a necessidade da Ré em 

rever seus procedimentos para contratação e atendimento ao consumidor, 

não podendo tal circunstância ser óbice para o acesso ao judiciário, sob 

pena de ferir o direito constitucional da Autora, preconizado no artigo 5º, 

XXXV c/c artigos 81 e seguintes do CDC. Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), com determinação à r. 

Secretaria para que providencie à retificação junto ao Sistema PROJUDI. 2. 

OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao assédio processual, 

comprovante de residência e de negativação. 3. NO MÉRITO, 

comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por ANULAR eventual negócio jurídico 

existente entre as partes, relativo ao contrato nº 0354015875, e 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida que subsidiou a negativação aqui 

discutida, lançada em 28/09/2019, no valor de R$ 102,41 (cento e dois 

reais e quarenta e um centavos), relativa ao contrato acima discriminado. 

5. Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por determinar que a Ré exclua 

o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 102,41 

(cento e dois reais e quarenta e um centavos), caso a Ré não o faça. 8. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, de 

responsabilidade da Ré, para condená-la ao pagamento de indenização, 

na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (28/09/2019 – Mov. 25437692, p. 02.) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto. 9. OPINO 

por indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à designação 

de audiência de instrução. 10. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade 

da negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo contratual 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, formulado à 

defesa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007578-50.2019.811.0001 Reclamante: 

VISUAL FORMATURAS LTDA Reclamado: MÁRCIA APARECIDA 

RODRIGUES Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Opino. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 

da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, embora devidamente intimada 

(id. 27340458) deixou de comparecer à Sessão de Conciliação (id. 

27217203). Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso 

vertente a reclamada não apenas incorreu em revelia, mas, também, 

incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de 

impugnar as alegações e os documentos acostados à petição inicial pela 

reclamante, documentos estes que comprovam à saciedade que a 

reclamada contratou os serviços da reclamada para cobertura de sua 

formatura, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 12 

parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para condenar o reclamado a pagar à 

parte Autora o valor de R$ 4.371,16 (quatro mil trezentos e setenta e um 

reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente a partir desta 

decisão e juros de 1% ao mês pelo INPC.IBGE a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. P. I. C Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014376-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE FARIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014376-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELZA MARIA DE FARIA SOUZA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Rejeito a preliminar de incompetência 

do juizado especial arguida pela empresa Reclamada, porquanto os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

pesente aão, não havendo necessidade de prova pericial. Passo ao 

exame do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por ELZA MARIA DE 

FARIA SOUZA em face de OI MÓVEL S/A, onde alega a reclamante que 

não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 
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PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando a contratação dos serviços pela 

parte autora, bem como tela sistêmica em que demonstram a existência de 

débitos relativos aos serviços de telefonia que deixaram de ser 

adimplidos., o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da ação e os pedidos nela contidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Por derradeiro, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e o 

faço para CONDENAR a parte autora ao pagamento de R$ 419,56 

(quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), relativo aos 

serviços utilizados e não pagos pela parte autora, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data da 

apresentação do pedido contraposto. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013887-87.2019.8.11.0001
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JOSE JOAO MONTEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013887-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE JOAO MONTEIRO FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

I - RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, esclareço que no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. De outra banda, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

80,27 (oitenta reais e vinte e sete centavos) com data de inclusão em 

25/06/2019, no entanto a requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida, aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que o autor mantinha 

relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação do demandante ao 

pagamento do valor inadimplido, além da condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral .Com o provimento do recurso e 

com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de 

majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do 

CPC. (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 
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consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova . A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há 

inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o 

registro mais antigo em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 80,27 (oitenta 

reais e vinte e sete centavos) bem como determinar a exclusão definitiva 

da restrição indevida; 2 – Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011293-03.2019.8.11.0001
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1011293-03.2019.811.0001 

Reclamante: I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA 

Reclamada: RAFAEL DE OLIVEIRA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Declaro a revelia do reclamado, 

nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que o mesmo, 

inobstante devidamente citado e intimado – id. 27243185, deixou de 

comparecer à Sessão de Conciliação – id. 26338629. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente o reclamado não 

apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, 

uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pela Reclamante, documentos 

estes que comprovam à saciedade que a autora é credora do Reclamado 

na importância referente aos serviços educacionais prestados, totalizando 

R$ 8.233,80 (oito mil duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar o 

reclamado a pagar à reclamante o valor de R$ 8.233,80 (oito mil duzentos 

e trinta e três reais e oitenta centavos), valor este que deverá ser 

corrigido (INPC) e acrescido de juros de mora a partir da data de 

vencimento das mensalidades. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007427-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL ALFREDO GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007427-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WENDEL ALFREDO GOMES SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. O aviso de recebimento encaminhado 

para a filial da empresa Reclamada, para a sua citação e intimação da 

audiência de conciliação foi recusado - id. 28483602. Desta feita, 

aplico-lhes o efeito da revelia. Destarte, passo à análise do mérito e das 

provas trazidas pela parte Autora, uma vez que a presunção de 

veracidade dos fatos decorrentes da revelia, não implica em consequente 

acolhimento do pedido exordial, pois apenas acarreta a aceitação como 

verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, 

devendo, pois, a parte Reclamante, provar os fatos constitutivos de seu 

direito. Inicialmente, sublinho ser aplicável ao caso as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Autor, mesmo afirmando 
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não ter contratado com a empresa ré (contratação realizada por falsário), 

enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, pois 

supostamente foi vítima de fato do serviço. Nestes termos, é a previsão do 

artigo 17 do Estatuto Consumerista, sic: Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A propósito, 

averbe-se julgado pertinente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

INDENIZAÇÃO PAGA A CONSUMIDOR POR FORÇA DE TRANSAÇÃO 

JUDICIAL FORMALIZADA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA 

PRETÉRITA PROPOSTA POR AQUELE EM FACE DA EMPRESA AUTORA, 

VISTO QUE ESTA O INSCREVEU DE FORMA INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO 

DEMANDADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS EM PODER DO SACADO. 

CONTA BANCÁRIA ABERTA PELO BANCO AQUI ACIONADO COM 

DOCUMENTOS FALSIFICADOS OU ADULTERADOS DO SUPOSTO TITULAR 

DA CONTA CUJO CHEQUE FOI DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE REGRESSO 

VEICULADA CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO FLAGROU A 

FRAUDE. AUTORA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA PORQUE 

CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO, ATINGIDA PELO FORTUITO 

INTERNO. ART 17 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. (...) 

(Embargos de Declaração Nº 70060462306, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/09/2014). 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome do Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que desconhece a origem do débito que ensejou anotação 

junto ao cadastro SPC/SERASA. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pelo reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é 

incontroverso que a prova acerca da contratação dos serviços caberia à 

Reclamada, haja vista a impossibilidade do Reclamante fazer prova 

negativa, bastando que comprovasse materialmente fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, conforme preceitua o 

artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Era imprescindível, portanto, que a Reclamada 

tivesse providenciado a juntada de documentos referentes ao contrato 

celebrado entre as partes, devidamente assinado pelo Reclamante, ou da 

gravação, no caso deste ter sido realizado verbalmente, mediante 

"callcenter", nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o 

fez. Nesse sentido: “Número do processo: 1.0313.05.161881-4/001 - 

MTRelator: DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULAData do acordão: 24/08/2006Data 

da publicação: 29/09/2006Ementa: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS -CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - 

CELEBRAÇÃO PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - INCLUSÃO NO 

SERASA/SPC INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Certo é que a 

empresa prestadora de serviço telefônico é quem possui, consoante o 

princípio da aptidão da prova, condições de provar que a requerente foi 

quem celebrou o contrato. Assim, não tendo essa juntado documento em 

que conste a assinatura da autora requerendo o serviço, deve responder 

por eventual fraude ocorrida mediante o uso do nome dessa, vez que 

deve arcar com os riscos de sua atividade. Para fixar o quantum 

indenizatório deverá o magistrado valer-se da prudência para não aviltar a 

reparação ou enriquecer o beneficiário de forma ilícita.” (gn) No caso dos 

autos, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços 

pelo Reclamante, a Reclamada deve responder por eventual fraude, e 

ainda que se admita a existência de concorrência da atuação de terceiro 

para a contratação fraudulenta, que se assemelha muito à excludente de 

responsabilidade descrita pelo inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ao se analisar a questão sub judice sob o prisma 

criado pelos princípios que norteiam a legislação consumerista, não há 

como reconhecer a existência de uma relação jurídica entre as partes, 

pois o Autor neste processo é consumidor por comparação, tendo em 

vista que apesar de não ter efetuado contrato com a Reclamada, foi 

prejudicado de qualquer forma, o que lhe permite seja albergada, pela 

legislação especial. Necessário ressaltar que não se imputa à parte 

Reclamada um ato ilícito doloso, porquanto ausente o elemento “vontade”. 

Há, no entanto, um agir, ou uma forma de agir, que permite que fatos como 

os relatados nestes autos aconteçam, e que deve, necessariamente, ser 

atribuído àquele que por ela opta e que dela extrai suas vantagens, tendo 

em vista que a maneira que a empresa Reclamada vem agindo na 

realização de contratos com seus clientes traz consigo riscos que devem 

ser por ela assumidos. É bem verdade que a dinâmica das transações 

diárias praticamente inviabiliza que todas as medidas de precaução sejam 

realizadas. Não é menos verdade que existem diversas formas de 

falsificação que dificultam, cada vez mais, a identificação dos clientes. No 

entanto, é uma área de arbítrio da empresa, que ao optar por meios 

vulneráveis de contratação assume o risco por eventual contratação 

fraudulenta, ou seja, a fornecedora de produtos ou serviços deve se 

responsabilizar pelos prejuízos causados a terceiros em razão da sua 

atividade. Este é o risco do negócio. Dessa maneira, o nexo de 

causalidade resta evidenciado neste caso, uma vez que em razão de um 

modo de conduta da Reclamada, o Reclamante teve seu nome negativado, 

em razão de uma dívida que não contraiu, vendo-se obrigado a procurar o 

Poder Judiciário para a satisfação do seu direito. Destarte, não pode o 

consumidor ser prejudicado pela má administração da empresa de 

telefonia, a evidenciar o defeito do serviço (art. 14 do CDC), hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in reipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não logrando êxito em 

comprovar a relação contratual e, via de consequência, que a inscrição 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pelo Autor, o débito discutido nos autos deve ser declarado 

ilegal. Do mesmo modo, merece acolhimento o pedido de condenação da 

reclamada pelos danos morais, porquanto restou devidamente 

comprovada a falha na prestação de serviço, notadamente porque inseriu 

indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: "AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A 

quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em 

termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje 

enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das 

partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de 

observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. 

Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70061113304, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 10/09/2014) (TJ-RS - AC: 70061113304 RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 

10/09/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/09/2014)”. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 229,53 (duzentos e vinte e nove reais e 

cinquenta e três centavos), discutidos nos autos; 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o autor pelos danos morais por ele suportados em 

decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(03/05/2019), conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome da 

parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito 

discutido no s autos, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00(mil 

reais), não se trata de multa diária, em caso de descumprimento. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 
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má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007623-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE BARROS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1007623-54.2019.811.0001 

Reclamante: I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA 

Reclamado: JONATHAN DE BARROS GOMES SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Declaro a revelia do 

reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que o 

mesmo, inobstante devidamente citado e intimado – id. 25134275, deixou 

de comparecer à Sessão de Conciliação – id. 25516545. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente o reclamado não 

apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, 

uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pela Reclamante, documentos 

estes que comprovam à saciedade que a autora é credora do Reclamado 

na importância referente aos serviços educacionais prestados, totalizando 

R$ 10.911,82 (dez mil novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ R$ 10.911,82 (dez mil 

novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos), valor este que deverá 

ser corrigido (INPC) e acrescido de juros de mora a partir da data de 

vencimento das mensalidades. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014861-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDETE BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014861-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA CLAUDETE BONFIM REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

ressalto que no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Do mesmo modo, afasto a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamante deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos documentos 

juntados na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram juntados 

na inicial e registro fotográfico do momento da compra (Id nº 27634740). 

Vale frisar que a semelhança da assinatura apresentada no contrato com 

aquela aposta nos documentos juntados nos autos é visualizada a olho 

nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. No presente 

caso, a parte requerente não apresentou impugnação. Diante da 

apresentação de documentos e contrato com assinatura da autora, a 

requerente não se deu nem ao trabalho de levantar suspeita quanto a 

idoneidade das assinaturas. Não tendo a parte requerente se manifestado 

a respeito da autenticidade ou do conteúdo presente nos documentos 

apresentados pela parte requerida, presume-se que os mesmos são 

verdadeiros e refletem os fatos narrados na contestação. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Outrossim, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado 

para o fim de condenar a reclamante ao pagamento do valor total de R$ 

102,68 (cento e dois reais e sessenta e oito centavos) a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 
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fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015492-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015492-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDERSON DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, ressalto que no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Do mesmo modo, 

afasto a preliminar de incompetência arguida pela reclamante deve ser 

rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, rejeito a alegação 

de incompetência absoluta por complexidade, tendo em vista a 

desnecessidade da realização de perícia diante dos documentos juntados 

na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram juntados 

na inicial (Id nº 27902257). Vale frisar que a semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos 

autos é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Assim, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de 

condenar o reclamante ao pagamento do valor total de R$ 151,57 (cento e 

cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015345-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015345-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANIEL SOARES DE MATOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Do mesmo modo, afasto a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamante deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos áudios 

juntados na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 
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pela reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram juntados 

na inicial (Id nº 27904623). Vale frisar que a semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos 

autos é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Assim, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante 

ao pagamento do valor total de R$ 227,26 (duzentos e vinte e sete reais e 

vinte e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014961-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO RODRIGO CATENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014961-79.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KASSIO RODRIGO CATENA REQUERIDO: OI S/A S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

De outra banda, afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 611,21 (seiscentos e onze 

reais e vinte e um centavos) com data de inclusão em 03/07/2018, no 

entanto o requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela 

anulação do negócio jurídico com a consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente ao nº 3627-2227, habilitado em 16/07/2002, aduz, 

ainda, que constam no sistema operacional diversos pagamentos 

anteriores, o que também comprova que o autor mantinha relação jurídica 

com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do demandante ao pagamento do 

valor inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral .Com o provimento do recurso e 

com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de 

majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do 

CPC. (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
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RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova . A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há 

inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o 

registro mais antigo em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, também não merece prosperar em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, por 

conseguinte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor para: 1 - Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 611,21 (seiscentos e onze reais e vinte e um 

centavos) bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida; 2 – Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015244-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SENE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015244-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROGERIO SENE SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico 

que a parte Reclamante já havia distribuído anteriormente uma ação contra 

a Reclamada pelos mesmos fatos, possuindo os mesmos pedidos e causa 

de pedir, também com os mesmos valores questionados, conforme se 

verifica do processo de n° 80112987120178110001 (PROJUDI), que 

tramitou no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, sendo que a 

reclamação foi julgada improcedente parcialmente procedente e transitado 

em julgado, ocorrendo a coisa julgada. Naquele caso, a parte autora havia 

ajuizado ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais contra a Telefônica Brasil S/A ação esta 

que fora julgada improcedente no primeiro grau no sentido de declarar 

inexistente o débito no valor de R$ 135,24 (cento e trinta e cinco reais e 

vinte e quatro centavos), referente ao contrato nº 013768-MT. Saliento 

que verifiquei minunciosamente os documentos apresentados no presente 

feito e no processo n80112987120178110001 onde se constata que a 

causa de pedir e o pedido da parte autora são exatamente os mesmos. Na 

presente demanda o reclamante, novamente, pretende a declaração de 

inexistência do débito discutido na primeira demanda e a consequente 

condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por 

danos morais, em razão da inscrição indevida de débito que reputa 

inexistente. Diante do exposto, resta operada a COISA JULGADA, nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, que determina a 

extinção do processo sem resolução de mérito: V - quando o juiz 

reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo 

ser examinada de ofício, consoante dispõe o art. 485, § 3º, do CPC. De 

outro lado, ressalta-se que é dever das partes a exposição dos fatos de 

acordo com a verdade, bem como não formular pretensões destituídas de 

fundamento, nos termos do art. 77, I e II, CPC. No caso concreto, a 

presente ação foi ajuizada com a omissão da verdade ou, até mesmo, a 

falta desta, uma vez que a parte pretende nova condenação embasada 

em fatos já discutidos em primeiro grau, buscando utilizar de artimanhas 

para induzir este Juízo em erro. Aventura-se a fim de obter vantagem 

indevida. Tenho, assim, que a parte autora utilizou-se da presente ação 

para obter vantagem indevida, caracterizando a litigância de má-fé na 

forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do NCPC. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ANOTAÇÃO NEGATIVA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. I - 

Comprovada a contratação que originou o débito impugnado pela parte 

autora, a qual não demonstrou o pagamento dos valores que ensejaram a 
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inscrição de seu nome em rol de inadimplentes, a anotação negativa 

configurou-se em exercício regular de direito, não havendo qualquer ilícito 

civil e dever de indenizar. II - A postura processual da autora, de ajuizar a 

presente ação alegando desconhecer a dívida pela qual teve seu nome 

negativado, mesmo já havendo recebido toda a documentação pertinente, 

como a cópia do contrato e comprovantes do débito em ação exibitória 

anteriormente ajuizada, denota claro objetivo de auferir indenização 

indevida e infração ao que dispõe o art. 17, II e III, do CPC/73, sendo 

cabível a aplicação das penalidades por litigância de má fé, previstas no 

art. 18 do mesmo diploma legal. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70069121671, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/06/2016). Desta 

feita, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, reconheço a coisa 

julgada do presente feito e, por consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ainda, condeno a parte 

Reclamante, em razão de suas reiteradas tentativas de propor a mesma 

ação, à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do valor da 

causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em a 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do NCPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014319-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE INACIO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014319-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCILENE INACIO COELHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Rejeita-se a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse processual, porquanto a parte autora pleiteia 

danos morais que alega ter sofrido em decorrência da inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, presente, portanto, o interesse 

de agir, sendo necessária a utilização do Judiciário para o deslinde da 

controvérsia. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela empresa Reclamada, porquanto os documentos acostados 

aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo 

necessidade de prova pericial. Por derradeiro, rejeita-se as demais 

preliminares arguidas pela Reclamada, porquanto as referidas se 

confundem com o mérito e com ele serão apreciadas. Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Declaração 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por 

LUCILENE INACIO COELHO em face de BANCO BRADESCO S/A, onde 

alega a reclamante que o Banco Reclamado inseriu novamente os seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito relativo a débitos que já haviam 

sido discutidos novamente, ressaltando, incluvisve que inexiste relação 

jurídica que pudesse justificar a cobrança, pleiteando ao final a declaração 

de inexistência de débito e a compensação de cunho moral. Em 

contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo a reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando contrato de empréstimo 

devidamente assinado pela parte autora, que afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

reclamante, bem como a existência de débitos que deixaram de serem 

adimplidos. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte da reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da ação e os pedidos nela contidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007413-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

POLIANA DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1007413-03.2019.811.0001 

Reclamante: POLIANA DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS e Outro Reclamada: 

MRV PRIME I INCORPORADORA SPE LTDA. Vistos, etc. Pretendem os 

autores a restituição de valores a título de comissão de corretagem, taxa 

de administração e a compensação de cunho moral em razão de a parte 

reclamada ter dado causa ao distrato do contrato (alteração do valor do 

contrato) de compra e venda de imóvel. Citada, parte reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar 

defesa. Desta feita, decreto a revelia da empresa Reclamada, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, e passo a presente ação. Passo à análise da 

presente ação. Consta nos autos que os Reclamantes adquiriram um 
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imóvel junto à Reclamada, em 05/10/2013, Contudo, em decorrência da 

alteração de valores contido no primeiro contrato, foram obrigados a 

desistir do negócio. Não há dúvidas, portanto, que a empresa Reclamada 

deu causa a rescisão contratual ao alterar o valor inicial do contrato de 

compra e venda. A “comissão de corretagem” e a “taxa de administração” 

adimplida pelos Reclamantes, em contato resolvido por culta do promitente 

vendedor, ainda que tenha sido ajustada como ônus dos adquirentes, 

corresponde a serviço cuja utilidade não foi auferida por este em razão da 

culpa daquele. Deve, pois serem restituídas a título de indenização por 

danos emergentes, na forma do art. 475 do Código Civil. Com relação ao 

pedido de condenação da empresa Reclamada por danos morais, 

verifica-se que as alterações nas condições de pagamento, em razão das 

informações incorretas repassadas pela empresa Reclamada aos autores, 

acabou por inviabilizar a continuidade do negócio, já que os autores não 

teriam condições de honorar no valor imposto pela Reclamada. O que 

acabou por gerar sentimentos de frustração e angústia, que 

ultrapassaram o liame do simples aborrecimento. No entanto, em 

observância aos princípios da proporcionalidade, atentando-se ás 

circunstancias do caso, ao caráter punitivo-pedagógico na medida e às 

condenações em casos assemelhados, condeno a empresa Reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos autores. Diante do 

exposto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, e o faço para: A) 

determinar a restituição do valor de R$ 1.973,00 (um mil novecentos 

setenta e três reais), e o valor de R$ 190,00(cento noventa reais), com 

correção monetária pelo índice do INPC a partir da data dos pagamentos 

04/11/2013 e 02/12/2013 acrescidos de juros simples de 1% ao mês a 

partir da citação 12/05/2017; B) condenar a empresa Reclamada a 

indenizar os autores pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), valor a ser corrigido a partir da homologação desta decisão e 

juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitada em julgado, proceda-se na forma preconizada no ordenamento 

jurídico. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-10.2019.8.11.0001
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EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1002569-10.2019.811.0001 

Reclamante: KARLA CRISTINI PRADO DOS SANTOS Reclamada: EJS 

COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA/EMPRESA UNIDAS SEMINOVOS A CAR 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. O pedido formulado pelo Reclamado, de rejeição da 

concessão de justiça gratuita pleiteado pela Reclamante não merece 

acolhimento, pois as causas em trâmite perante os Juizados Especiais, no 

primeiro grau, independem de pagamento de custas, taxas ou despesas 

congêneres, consoante inteligência do art. 54, da Lei 9.099.1995. Passo 

ao exame do mérito. Narra a parte autora que adquiriu veículo junto à 

Reclamada, tendo inclusive realizado o pagamento de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) para que a mesma providenciasse a 

transferência do veículo para o seu nome, contudo, devido a demora da 

reclamada em providenciar a transferência do veículo, requereu a 

condenação da Reclamada em obrigação de fazer/ consistente em 

providenciar a transferência do veículo e a sua condenação em danos 

morais pelo transtorno ocasionado. A Reclamada, por sua vez, relata que 

providenciou a transferência do veículo, bem como entrou em contato para 

que a autora fosse buscar a documentação do veículo, pleiteando ao final 

a improcedência da ação. Tratar-se de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele juntados, verifico que a 

responsabilidade pela transferência de veículo livre de qualquer ônus é da 

Reclamada, conforme consta no contrato de compra e venda, do qual 

consta inclusive que a Reclamante pagou pelo referido serviço da 

empresa. Ressalto que a transferência, documentação do veículo somente 

fora entregue à autora após a propositura da ação. Assim, patente está a 

falha na prestação do serviço cometida pela Reclamada ao não realizar a 

transferência do veículo para o nome da Reclamante conforme pactuado 

entre as partes, devendo reparar os danos causados diante de sua 

conduta, conforme preleciona o art. 14 do CDC. Ressalto também que tal 

situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento, pois a Reclamante 

estava circulando com o veículo sem a documentação necessária para 

tanto. Corroborando: “COMPRA E VENDA DE VÉICULO TRANSFERÊNCIA 

DE PROPRIEDADE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER DANO 

MORAL CONFIGURADO Compra e venda de veículo sem a entrega da 

documentação de transferência Descumprimento contratual Condenação 

em obrigação de fazer, consistente na entrega ao autor do recibo de 

compra e venda do veículo a ele alienado Dano moral configurado diante 

da omissão de entregar a documentação que gerou impedimento do 

exercício pleno da propriedade do veículo Sentença mantida. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 1 2 4 0 7 6 2 2 0 1 0 8 2 6 0 0 1 0  S P 

0012407-62.2010.8.26.0010, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 

17/09/2014, 11ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/09/2014)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, e o faço para: CONFIRMAR a liminar 

concedida-id. 2265178, que determinou a transferência do veículo e a 

entrega da documentação do veículo para a autora; CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Reclamante, a 

título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente 

a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007262-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1007623-54.2019.811.0001 

Reclamante: I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA 

Reclamado: ARILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Declaro a revelia do 

reclamado, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que o 

mesmo, inobstante devidamente citado e intimado – id. 25239108, deixou 

de comparecer à Sessão de Conciliação – id. 25329981. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente o reclamado não 
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apenas incorreu em revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, 

uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pela Reclamante, documentos 

estes que comprovam à saciedade que a autora é credora do Reclamado 

na importância referente aos serviços educacionais prestados, totalizando 

R$ 6.697,76 (seis mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis 

centavos). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para 

condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 6.697,76 (seis 

mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), valor 

este que deverá ser corrigido (INPC) e acrescido de juros de mora a partir 

da data de vencimento das mensalidades. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016091-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS NICOLAU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1016091-07.2019.811.0001 Reclamante: 

DOMINGOS NICOLAU DE OLIVEIRA Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Afasto a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela Reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção, bem como a própria empresa afirma 

inexistir irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel do Reclamante. 

Incabível a reunião destes autos aos autos de nº 

8043555-81.2019.811.0001, porquanto incabível a reunião de processos 

pela conexão com processo já julgado – Súmula 235, do STJ. Passo à 

análise do mérito. O Reclamante alega que é usuário dos serviços 

prestados pela Reclamada e que discorda do valor da fatura do mês de 

Agosto de 2019, no valor de R$ 833,70 (oitocentos e trinta e três reais e 

setenta centavos), pois esta apresentar valor acima de sua média mensal, 

pleiteando pela declaração de inexigibilidade da fatura e a condenação da 

Reclamada por danos morais. A Reclamada, por sua vez, alega que 

inexiste ato ilícito, uma vez que foi realizada vistoria no hidrômetro 

instalado na residência da Reclamante não sendo constatada qualquer 

irregularidade em seu funcionamento, e mais, que a fatura foi gerada a 

partir da leitura do consumo registrado no imóvel. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostado, verifico não assistir razão à Reclamada, 

uma vez que não restou comprovada a legalidade do consumo registrado 

na fatura do mês de Agosto de 2019, e mais, se não existe e nem existia 

irregularidade no hidrômetro instalado na residência do Reclamante, 

injustificável o valor cobrado do mesmo, tampouco prova de vazamento 

interno. Ressalte-se ainda que o consumo registrado no mês de Agosto de 

2019 não é compatível com o consumo anterior do imóvel e tampouco com 

o consumo registrado posteriormente a esta fatura, sendo certo que o 

consumo mensal do imóvel se manteve, não tendo sido registrado 

consumo semelhante ao discutido nesta demanda. Sendo assim, resta 

evidente que o valor cobrado na fatura do mês de Agosto de 2019 é 

indevido, não tendo a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia (art. 373, II do CPC). Logo, em que pesem os argumentos 

alinhavados pela Reclamada de que não há qualquer irregularidade no 

hidrômetro da Reclamante, verifica-se que a documentação e as 

assertivas por ela apresentadas demonstram que no período Agosto de 

2019 houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se a 

readequação da respectiva fatura. Corroborando: “CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. IMPUTAÇÃO DE CONSUMO 

EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O CONSUMO 

EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. READEQUAÇÃO DO VALOR 

DEVIDO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS JUSTA E EQUÂNIME AO CASO, 

COM A REVISÃO DA FATURA. EMISSÃO DE NOVA FATURA. O consumo 

da usuária retornou à normalidade, sem que tenha havido notícias acerca 

do conserto do vazamento, o que afasta a certeza da correção da 

cobrança efetuada pela ré e faz presumir que a mesma se deu de modo 

equivocado. A fatura merece ser revisada, utilizando-se como parâmetro 

de cálculo para a cobrança o consumo médio dos ciclos posteriores à 

cobrança indevida, tendo em vista que o autor não habitava o imóvel nos 

meses anteriores à constatação de eventual irregularidade. (TJ-RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 24/05/2012, Primeira 

Turma Recursal Cível)”. O pedido de indenização por dano moral não 

merece procedência, porquanto a presente ação trata de mera cobrança, 

não tendo ocorrido a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

nem feita a inserção do nome do Reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito, não sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem 

moral. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para tão somente determinar que a Reclamada proceda à 

readequação a readequação da fatura de Agosto de 2019, com base na 

média dos últimos 12(dozes) meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutida. MANTENHO a liminar concedida – id. 25945901. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007912-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007912-84.2019.811.0001 Reclamante: 

MAURÍCIO PEREIRA MARTINS Reclamado: CLARO S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminar, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a 

declaração de inexistência de débitos de R$ 206,63 (duzentos e seis reais 

e sessenta e três centavos), e de R$ 366,25 (trezentos e sessenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos), ao argumento de que não possui relação 

jurídica com a empresa Reclamada que pudesse justificar a cobrança dos 

débitos. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

porquanto os débitos discutidos nos autos são provenientes da contração 

de serviços de “TV por assinatura” que deixaram de serem adimplidos, 

pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a 
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provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e documentos que o instruem concluo que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pela parte autora e ainda, a legitimidade da cobrança dos débitos. 

Consigne-se, ainda, que eventual juntada de “prints screens” retirados 

das telas dos próprios computadores da reclamada, não são provas 

hábeis a comprovar a efetiva contratação do serviço. Ademais, em tendo 

afirmado a Reclamada nos autos que a contração fora realizada por meio 

de “call center”, caberia a mesma apresentar áudio contendo a gravação 

da contratação, o que poderia por vez beneficiar-se do mesmo. Desta 

feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do ônus probatório 

que lhe competia, devem os débitos discutidos nos autos ser declarados 

ilegais. Por outro lado, o Reclamante não comprovou que seus dados 

foram efetivamente inscritos no cadastro de proteção ao crédito. Consta 

nos autos apenas proposta de acordo para pagamento dos débitos 

existentes e extrato do Serasa – id. 25222689, no qual não foi possível 

verificar o apontamento dos débitos. Nesse passo, vale ressaltar que a 

mera cobrança indevidas, sem a efetivação da inserção do nome da 

destinatária em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar 

abalo moral passível de indenização. Ressalto, ainda, que não se está 

afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. Cobrança indevida. Caracterização, pois não demonstrada a 

efetiva contratação dos serviços cobrados. Danos morais. Não 

configuração, pois não demonstrado nos autos que a conduta da ré tenha 

acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. 

Honorários advocatícios. Mantido, pois fixados em atendimento ao 

disposto no art. 20, § 3º, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70062806716 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 

26/02/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/03/2015);” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. A cobrança indevida não gera, por si só, o dever de 

indenizar. A parte autora não teve seu nome inscrito no rol de 

inadimplentes. Configurada a hipótese de mero transtorno e 

aborrecimento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059234849, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 08/07/2015).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela autora, e o faço para 

tão somente: DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 206,63 

(duzentos e seis reais e sessenta e três centavos), e de R$ 366,25 

(trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), discutido nos 

autos. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004663-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DA SILVA CANDIDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004663-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERICA DA SILVA CANDIDO SOUZA REQUERIDO: 

ATACADAO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS formulada por ÉRICA DA SILVA 

CANDIDO DE SOUZA em desfavor da empresa ATACADÃO S/A. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com as provas contidas nos autos, não 

necessitando de produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. O cerne da presente ação se refere à existência de 

direito à reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposto 

furto de cartão de crédito ocorrido nas dependências da empresa 

Reclamada. Pois bem. A relação estabelecida entre as partes é de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14,litteris: ?Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.(gn) Assim sendo, após detida análise dos autos, tem-se que 

não merece ser acolhido o pedido formulado na exordial. Afirma-se isso 

porque, não obstante as alegações esposadas na exordial, boletim de 

ocorrência interno – id. 25051775- apresentado pela Reclamada evidencia 

que a mesma relatou ter perdido a carteira onde guardava seus cartões 

junto ao Caixa Eletrônico 48, o qual não fora impugnado pela parte autora. 

Nota-se, portanto que o infortúnio suportado pela autora ocorreu por sua 

culpa exclusiva e por atuação de terceiro que diante da situação, realizou 

compras com o seu cartão de crédito. O fato de ter perdido a carteira 

juntamente com os cartões não pode ser transferido para o 

estabelecimento da Reclamada, vez que cabe a mesma zelar pela guarda 

de seus pertences, não podendo imputar tal responsabilidade pelo 

ocorrido à empresa Reclamada. Consigne-se, ainda, que o boletim de 

ocorrência, por si só, não é prova apta a comprovar tal situação, 

porquanto apenas expõe a versão da parte que compareceu perante a 

repartição policial, tratando-se, pois, de prova unilateral. A propósito: 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇÃS E ATITUDE 

ASSINTOSA PELO PREPOSTO DA RÉ. DESATENDIDO O ÔNUS DA PROVA 

QUE COMPETIA AO AUTOR. MERO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POR 

UNILATERAL, NÃO CONSUBSTANCIA PROVA SUFICIENTE PARA 

CORROBORAR A VERSÃO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO 

ART. 46, DA LEI N. 9.0099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003382298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 09/05/2012) Dessa 

maneira, não fez a reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil: Nesse mesmo sentido, segue a 

jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos: 3ª TURMA 

RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.RECURSO CÍVEL INOMINADO 

Nº 2545/2007.Número do Protocolo: 2545/ 2007. Data de Julgamento: 

13-09-2007. E M E N T A: DANO MATERIAL ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - 

NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. Não havendo provas para 

sustentar as alegações contidas na inicial, a solução que se impõe é a 

improcedência do pedido. Recurso conhecido e não provido. 1ª TURMA 

RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 3386/2006. RELATOR: DOUTOR YALE SABO MENDES. 

Número do Protocolo: 3386/ 2006. Data de Julgamento: 09-02-2007. E M E 

N T A: EMENTA ? RECURSO CIVEL INOMINADO ? DANO MORAL ? 
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EXPEDIÇÃO DE FATURA ? AUSENCIA DE PROVA DO SUPOSTO DANO 

MORAL ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Inexistindo prova 

quanto ao fato constitutivo de seu direito e nexo de causalidade entre a 

emissão da fatura e os supostos danos suscitados pelo recorrido à luz do 

art. 333, I. do CPC, os danos morais apontados devem decorrer, 

necessária e diretamente, do inadimplemento da obrigação por parte da 

empresa reclamada, o que não restou demonstrado nos autos. TAMG - 

Tribunal de Alçada de Minas Gerais Processo: 0433838-3 Apelação (Cv) 

Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Juiz Alberto Vilas 

Boas. Data Julgamento: 21/09/2004. Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA 

DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO 

VENCIDO. A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a 

inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar 

providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se 

acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e 

morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus 

processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...). Portanto, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da Reclamada, não há se falar em ocorrência de dano material ou 

moral, uma vez que, não comprovados os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE, 

com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS formulada por ÉRICA 

DA SILVA CANDIDO DE SOUZA em desfavor da empresa ATACADÃO 

S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004793-18.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: VICTORIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER D/D PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA proposta por VICTÓRIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA em 

desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA IUNI UNIC EDUCACIONAL. 

Suscitou a empresa Reclamada em preliminar coisa julgada em virtude da 

existência de demanda ajuizada pela autora possuindo os mesmos fatos, 

causa de pedir e pedido (Processo de nº 8071247-89.2018.811.0001), em 

trâmite neste juizado ter sido julgado improcedente. Após consulta no 

sistema PROJUDI, verifica-se que embora a ação tenha sido julgada 

improcedente, não há transito em julgado, em virtude da existência de 

embargos de declaração, o qual aguarda análise deste juízo. Não se trata, 

portanto, de coisa julgada, e sim, litispendência. No caso em apreço, a 

parte autora requereu a rematrícula para o último semestre arguindo ter 

realizado o pagamento das parcelas do acordo com a Reclamada do ano 

de 2018, a qual fora confirmado por esta em defesa nestes autos e nos 

autos de nº 8071247-89.2018.811.0001. Consta ainda que devido aos 

débitos discutidos lá naqueles autos (nº 8071247-89.2018.811.0001), está 

sendo impedida de realizar a rematrícula para o último semestre do curso. 

Aqui, cumpre mencionar que os débitos lá discutidos e que impede a 

reclamante de realizar a rematrícula é decorrente da grade extracurricular 

que a parte reclamada alega ser devida a cobrança por ter a parte autora 

cursada. Ademais, dentre um dos pedidos que lá consta e aqui também se 

refere à abstenção de a parte demandada de impedir a realização da 

rematrícula. Em que pese os argumentos apresentados pela autora, 

necessários reconhecer a litispendência. Todos os argumentos 

esposados na presente ação, também foram objeto da ação (nº 

8071247-89.2018.811.0001), contendo, inclusive o pedido de a parte 

reclamada abster-se de impedir a rematrícula da parte autora. Desta 

forma, para que não haja decisão conflitante e, considerando que se 

tratada de mesmas partes, causa de pedir e pedido, necessário 

reconhecer a existência de litispendência. De acordo com o art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada. (grifo nosso) Desta feita, acolho a 

preliminar suscitada, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Revogo a liminar concedida- id. 23173810. Determino a 

expedição de alvará em favor da autora em relação ao valor depositado 

judicialmente – id. 240903055. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. P. I. C SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006891-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY BARBIERI DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1006891-73.2019.811.0001 Reclamante: 

KELLY BARBIERI DIAS Reclamado: AVIANCA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Declaro a revelia da 

reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a 

mesma, inobstante devidamente citada e intimada (id. 28041682), deixou 

de comparecer à Sessão de Conciliação – id. 28207312. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não 

apenas incorreu em revelia, mas, também, em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar os documentos acostados 

à petição inicial pela reclamante, documentos estes que comprovam à 

saciedade que o voo contratado pela autora foi cancelado sem 

justificativa, tendo, inclusive que adquirir passagem de ônibus para não 

perder o seu compromisso. Tem-se por regra que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se 

tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao 

consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o 

serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é 

objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do 
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prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à Requerente. Tanto é assim que 

o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como 

destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). Assim, podemos concluir que 

a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral 

da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta 

vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Desta feita, tenho que a situação 

vivenciada pela Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que foi submetida, por culpa EXCLUSIVA da empresa 

Requerida, É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE A 

PROCEDENTE a presente ação, e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante, o valor de R$ 614,34 (seiscentos e quatorze reais e 

trinta e quatro centavos), pelos danos materiais sofridos, corrigido 

monetariamente e juros a partir do desembolso; CONDENAR a Reclamada 

a pagar ao reclamante, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelos 

danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012666-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELEN CRISTINA DE CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante alega em síntese que é 

usuária do imóvel referente a Unidade Consumidora nº 6/2606291-9. Aduz 

que discorda do valor da fatura com vencimento referente ao mês de 

julho/2019, no valor de R$ 525,06, com vencimento em 02/08/2019, uma 

vez que o consumo registrado no mes questionado é muito superior à sua 

média mensal. Informa que tentou resolver o problema administrativamente 

para que a fatura fosse corrigida, entretanto, a concessionária de energia 

elétrica não realizou o refaturamento das contas da autora, ainda, 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

reclamante em 16/10/2019. Ao final, pugna pela declaração de inexistência 

dos valores contestados, além de indenização por danos morais. A 

reclamada, por sua vez, afirma que as faturas questionadas são devidas, 

não havendo irregularidade na unidade consumidora em questão, bem 

como a mera alegação da autora não é capaz de desconstituir as faturas 

por se tratar de seu real consumo, razão pela qual, requer a 

improcedência da ação. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a própria reclamada assevera a 

inexistência de irregularidade no medidor da autora, entretanto não traz 

qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, não 

apresentou sequer o Termo de Ocorrência e Inspeção que poderia revelar 

eventual irregularidade no consumo do imóvel que justificaria o aumento 

significativo na fatura questionada. Evidencia-se, portanto, que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de 

situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir 

da parte autora a produção de prova negativa. Ademais, conforme se 

extrai dos documentos anexados no bojo da inicial o valor da fatura objeto 

da lide não corresponde com a realidade do consumo do imóvel, como se 

pode verificar através das faturas anteriores, em que houve aumento e 

não há nenhuma justificativa plausível para tanto, ainda, ressalto que as 

faturas posteriores aos meses em discussão revelam consumo inferior, 

semelhante ao que era cobrado antes do aumento injustificado. É possível 

atestar dos autos, que nos meses de janeiro a junho de 2019, a média de 

consumo da autora era equivalente a 182 KWh/mês, conforme histórico de 

consumo colacionado no id. 26981954, ao passo que no mês de julho de 

2019 a fatura de energia elétrica foi equivalente a 517 KWh/mês, um 

aumento na média em mais de 100% em relação aos meses anterior, 

ainda, reforço que nos meses subsequentes o consumo voltou a registrar 

valores semelhantes à média da UC. Ademais, a parte autora comprovou 

de modo suficiente suas alegações, na medida em que há fortes indícios 

de erro na leitura, face a excessiva e abrupta elevação da média regular 

de consumo da unidade, mormente se considerarmos que a fatura em 

discussão teve um aumento superior a 50% em relação as médias de 

consumo da autora. Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer 

comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pela 

autora sobre as irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual 

problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer 

evidência de que a concessionária tenha feito uma análise no medidor 

instalado na casa da requerente. De outro norte, cumpre consignar que 

não há prova de que o autor possua um imóvel com bens, que por si só, 

fossem capazes de gerar consumo tão elevado a ponto de alterar tão 

significativamente o consumo de energia elétrica naquela unidade. Assim 

sendo, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo 

exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas 

faturas. Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela parte 

demanda, aliado ao fato de que afirma não haver qualquer irregularidade 

no medidor do reclamante, verifica-se que as faturas objeto da ação 

tiveram um aumento injustificado no consumo, devendo ser readequadas. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS COM 

VALORES EXCESSIVOS ENVIADAS À AUTORA. AUSENTE CAUSA QUE 

JUSTIFIQUE O AUMENTO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (...)4. Com efeito, cabia a parte autora demonstrar 

minimamente algum fato constitutivo de seu direito, assim, a consumidora 

juntou faturas de energia, demonstrando discrepância de valores, que 

dobraram após a troca do medidor pela empresa requerida. Noutro norte, a 

ré afirma em sua peça de defesa e nas razões recursais, que em março 
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de 2018 foi substituído o equipamento de medição da unidade consumidora 

para sistema de medição centralizada, o que perfeitamente justifica a 

possível ocorrência de falha na leitura da medição do relógio da parte 

autora, e o conseqüente, aumento injustificado dos valores cobrados. (...) 

6. Por óbvio que o consumidor deve pagar pelos serviços públicos 

concedidos e efetivamente utilizados, contudo devem ser levados em 

consideração os princípios que regem as relações consumeristas, 

devendo prevalecer entendimento mais favorável ao consumidor, 

vulnerável técnico e jurídico, consoante dispõe o art. 47 do Código de 

Defesa do Consumidor, in casu, a autora. 7. Ainda, pela teoria da Carga 

Dinâmica da Prova, atribui-se o ônus de demonstrar determinado fato ou 

condição à parte que tem melhores condições de fazê-lo, porquanto não 

há igualdade material no processo, de regra. No caso, é a ré quem reúne 

tais condições. Calha consignar, ainda, que a presunção de veracidade 

dos atos praticados pela ré é relativa, pelo que não resulta dispensada da 

comprovação dos fatos que sustenta. (Recurso Cível, Nº 71008493603, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em: 16-05-2019). Portanto, comprovado o aumento 

abrupto e injustificável em comparação aos meses anteriores, e não 

comprovada a culpa exclusiva do consumidor, ponderando a 

contraprestação do serviço efetivamente utilizado, cabível a 

desconstituição do débito e a emissão de nova fatura, com base no 

consumo dos últimos meses anteriores a exorbitância apontada. Devido a 

isto, a suspensão da energia na unidade consumidora em razão da 

ausência de pagamento de fatura indevida com valores acima da média e 

pela falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, ao teor do art. 

14, §1º, I do CDC, deve reparar os danos causados a consumidora, pois 

estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE SUPOSTO AUMENTO 

EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À UNIDADE CONSUMIDORA DA 

RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DE 

JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE PODERIA DEMONSTRAR A 

REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO NO IMÓVEL QUE NÃO FOI 

REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA APELADA 

QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, CONFORME DISPÕE 

O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se tratando de relação de 

consumo, cabia à ré a comprovação da regularidade da cobrança, o que 

não restou demonstrado, eis que desistiu da produção da prova pericial, 

imprescindível ao deslinde da controvérsia. Suspensão do fornecimento 

de água indevido. Inteligência da Súmula 192 deste Tribunal de Justiça. 

Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do CDC. Dano moral configurado. 

(Apelação nº 0024150902128190011 – TJRJ, Relator Wilson do 

Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). E M E N T A APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A 

REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO 

PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a 

concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos 

valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento 

injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média 

com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do 

nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito 

passível de indenização por danos morais . A indenização por danos 

morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre 

tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos 

prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, 

por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da 

indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da 

razoabilidade. O início dos juros de mora e da correção monetária, 

provenientes de relação contratual, se dá a partir da citação e da data do 

arbitramento, respectivamente. Em razão do trabalho adicional na fase 

recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (N.U 

0056101-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Deste 

modo, possível a indenização por danos morais, seja pela efetiva violação 

do direito da personalidade da autora que permaneceu por três dias sem o 

serviço essencial em decorrência de falha da própria concessionária de 

energia elétrica que cobrou valores indevidos, seja pelo caráter 

pedagógico da medida, a fim de evitar o descaso do requerido frente a 

seus clientes. Acolhido o pleito indenizatório da parte autora, passo a 

estipular o montante devido em virtude do abalo suportado. Para a fixação 

do não há uma regra pré-determinada, quantum mas leva-se em 

consideração a extensão da dor, o abalo sofrido pela ilicitude da conduta 

da empresa ré e, também, a situação financeira da parte e a capacidade 

econômica da parte demandada, sem que o valor importe em um 

enriquecimento ilícito, ou seja, uma mera satisfação pelo prejuízo sofrido 

de cunho subjetivo, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária 

dominante. Assim, opino seja estipulada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por danos morais. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR indevida a fatura 

referente ao mês de julho/2019 no valor de R$ 525,06 (quinhentos e vinte 

e cinco reais e seis centavos), com vencimento em 02/08/2019; 2 – 

DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação da fatura do mês 

07/2019, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão 

da fatura aqui discutida; 3 - CONDENAR a reclamada a compensar a 

reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação; 

MANTENHO a liminar concedida no id nº 25148485 e diante do 

descumprimento informado nos autos, APLICO multa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014701-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRETTA MENEGHEL OAB - MS9117 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014701-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULIO ALMEIDA ALVES JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS S E 

N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. O reclamante 

alega que adquiriu passagem aérea, trecho Porto Velho/RO – Cuiabá/MT, 

com embarque previsto para 17/10/2019 às 15h10min e previsão de 

chegada às 17h00min, no entanto, seu voo sofreu atraso de 
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aproximadamente 02 horas, o que lhe acarretou prejuízos de ordem moral. 

A reclamada, por sua vez, alega que o atraso na decolagem do voo se 

deu por manutenção emergencial na aeronave, e que ofertou assistência 

necessária para os passageiros, inexistindo qualquer dever de indenizar. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifico que é 

incontroverso o atraso ocorrido na saída do voo de Porto Velho - Cuiabá, 

porém o mesmo foi inferior a quatro horas, tratando-se de um limite 

razoável. Destaco que a Resolução 141/2010 da ANAC determina que a 

empresa aérea prestará assistência quando o atraso for superior a quatro 

horas, o que neste caso não ocorreu. “Art. 4º Em caso de atraso no 

aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte.”. Via de regra, o atraso de voo quando superior a 4 horas gera 

a responsabilização da companhia aérea por dano moral, quando não 

prestado o atendimento necessário ao passageiro, devido o transtorno 

causado ao consumidor, o que neste caso não restou evidenciado. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE 

IMPUGNAÇÃO À AJG. ATRASO DE VÔO INFERIOR A 04 HORAS. DANOS 

MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. 

Preliminar contrarrecursal de impugnação à AJG. Comprovada a 

insuficiência financeira da parte autora, mediante a juntada de 

comprovante de rendimentos, sem que tenha havido produção de mínima 

prova pela ré, em sentido contrário, não prospera a impugnação, devendo 

o benefício concedido à parte autora, ser mantido. 2. Recurso. Hipótese 

em que o atraso no embarque no vôo de ida, em aproximadamente 03 

horas, não causou prejuízos à demandante, de modo a atingir atributos da 

personalidade, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. 3. A 

ausência de prova acerca dos prejuízos que teriam sido suportados pela 

demandante, seja material ou moral, em razão da mudança dos horários de 

embarque, afasta o direito de indenização. 4. Danos materiais não 

comprovados. 5.Danos morais, por sua vez, não configurados, 

considerando inexistir prova de circunstância excepcional, que deveria ter 

sido demonstrada pela parte autora. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

AFASTADA E RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71007567712, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 18-07-2018). Ante o exposto, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004242-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1004242-38.2019.811.0001 Reclamante: 

LAYANE MARTINS ALVES Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do 

CPC, na medida em que as provas já produzidas são suficientes para o 

deslinde da causa, não se vislumbrando, na fase atual, necessidade da 

produção de outras provas. A Reclamada, por sua vez, arguiu preliminar 

de incompetência por necessidade de perícia, contudo, a mesma deve ser 

afastada, por não tratar-se de necessidade de aferição de leitura no 

hidrômetro, vez que a ação consiste em analisar a responsabilidade da 

empresa Reclamada em relação à inundação ocorrida na casa da parte 

autora supostamente ocorrida em decorrência das obras por ela realizada 

pela empresa Reclamada em sua rua. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. A Reclamante pleiteia indenização por danos morais ao 

argumento que no dia 09/04/2019 sua casa foi completamente “inundada e 

podre de fezes”, oriundo das obras de esgoto que estão sendo realizadas 

pela Reclamada em sua rua, pleiteando ao final a condenação da 

Reclamada em danos materiais e morais. In casu, restou incontroverso 

que a casa da parte autora fora inundada por lama vindo a atingir os 

pertences existentes da sua casa. A Reclamada tenta eximir da 

responsabilidade afirmando que o imóvel da reclamante está abaixo do 

nível da rua o que potencializa para inundações com as fortes chuvas. À 

hipótese sob análise aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, 

comparecendo a Reclamada como fornecedora de serviços e a parte 

Reclamante como consumidora final, razão pela qual, segundo inteligência 

do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a esta devem ser 

respondidos de forma objetiva, pela Reclamada, independentemente do 

grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente 

de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Ainda, 

merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. É obrigação daquele que presta o serviço fazê-lo de forma 

satisfatória, sem que, para tanto, seja necessário que o consumidor tenha 

que despender horas diárias buscando a resolução de problemas 

decorrentes da falha na prestação do serviço da ré. Ressalta-se ainda, 

que a hipótese dos autos versa sobre falha da empresa Reclamada que 

ao realizar obras na rua onde reside a autora acabou por inundar a sua 

casa, causando danos como pode ser observado por meio das fotos 

carreadas nos autos. Frisa-se que a Reclamante solicitou junto á 

Reclamada que fossem realizar a limpeza do imóvel, porém, nada fora 

feito. Ademais, a análise elaborada pela Reclamada não conclui que a 

inundação ocorreu em razão das fortes chuvas, até mesmo porque não 

comprovou que na data ocorrência do fato/inundação choveu a ponto de 

inundar a casa da autora e atingir os seus bens materiais. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, devendo esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos morais causados. 

Contudo, em relação ao pedido de indenização por dano material não pode 

ser estimado, mas sim efetivamente comprovado nos autos, motivo pelo 

qual o julgo improcedente. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO e o faço para: CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante 

pelos danos morais sofridos com a falha no fornecimento de água, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 106630-70.2019.811.0001 

Reclamante: BRAZ ANTONIO FILHO Reclamado: GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminar, passo ao exame do mérito. Pleiteia 

a parte autora indenização por danos morais em razão do cancelamento 

de um voo contratado por ela contratado. A Reclamada, em contestação, 

assevera que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de mau tempo, 

pleiteando ao final a improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Resta incontroverso nos autos o cancelamento do voo 

contratado pela parte autora da empresa Reclamada. A ré, em defesa, 

procura eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que o 

cancelamento do voo decorreu de mau tempo – evento de força maior a 

romper o nexo causal. Em que pese à empresa Reclamada tenha 

apresentado link da ANAC com a finalidade de comprovar que o 

cancelamento deu-se em virtude do mau tempo, necessário destacar que 

no referido documento não menciona que o cancelamento teve por motivo 

principal o mau tempo, tampouco menção acerca do fechamento o que 

impediria o pouso e decolagem de aeronaves. Desta feita, não 

comprovando a empresa Reclamada o motivo que ensejou o atraso do voo 

contratado pelo Reclamante, forçoso reconhecer que houve falha em sua 

prestação de serviço, uma vez que não cumpriu com o contrato celebrado 

com o Reclamante, em destaque o horário de seu embarque, ocasionando 

por sua vez atraso de mais de um dia para chegar ao seu destino final. 

Frise-se, ainda, ser inegável a relevância e observância de determinados 

aspectos dentro de um contrato de viagem aérea, entre eles destaca-se a 

fixação de data de embarque, horários e itinerários, eis que normalmente o 

passageiro, programa suas atividades de acordo com tais dados. E como 

assentado na jurisprudência pátria, não há em que se falar em prova do 

dano moral, mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. O dano moral, portanto, é evidente, 

posto que a Demandante programou toda a sua viagem sob a orientação 

do contrato firmado com a companhia aérea, mas se viu frustrada em 

seus planos, devendo, portanto, a empresa ser penalizada, até mesmo 

com a finalidade de se evitarem futuros dissabores envolvendo outros 

clientes. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa 

Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que esta 

aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem 

fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o 

qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Posto 

isso, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

o faço para: CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão a 

ser homologada e juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALVES DEBESA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002506-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA GONCALVES DEBESA REQUERIDO: SEBASTIAO 

NEY DA SILVA PROVENZANO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRNAÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MÁRCIA GONÇALVES DEBESA em desfavor 

de SEBASTIÃO NEY SILVA PROVENZANO. DO MÉRITO Narra a 

Reclamante que foi proprietária do Veículo Marca VW/GOL 1.0, cor 

predominante BRANCO, placa JYQ 9297, ano 2006/2007, RENAVAN 

904308472, vendido para o requerido pelo valor total de R$ 

15.000,00(Quinze mil reais) de modo que os pagamentos seriam 

realizados em 03(três) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de 

30/03/2016 à 30/05/2016. Relata, ainda, que o Reclamado não efetuou o 

pagamento das parcelas, gerando diversos débitos, requerendo ao final a 

condenação do Reclamante ao pagamento do valor da compra do veículo 

e a transferência dos débitos em nome do Reclamado. In casu, restou 

incontroverso que a parte autora vendeu o veículo de sua propriedade à 

Reclamada com cláusula de “Reserva de Domínio” em 24/02/2016 – id. 

22553188. Não obstante as alegações apresentadas pelo Reclamado em 

sua peça defensiva, de que o veículo em destaque fora entregue ao seu 

irmão, fato é que se comprometeu a realizar o pagamento das parcelas do 

veículo adquirido da Reclamante. Entre as partes, a obrigação deve ser 

cumprida nos termos do pactuado, ou seja, assim que foi ajustado, o 

comprovador é responsável pelos pagamentos incidentes sobre o veículo 

desde a venda. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja 

indenização por danos morais, porquanto tal caracterização existe a 

demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorre no caso 

dos autos. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma 

acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir 

meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico da excelência 

constitucional. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimento à 

autora, tal fato não é suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. 

Quanto ao pedido de transferência dos débitos para o nome do Reclamado 

oriundo do veículo em questão, e a expedição de ofício para o DETRAN, 

SEFAZ E PGE para que abstenham se de lançar débitos em seu nome, 

tenho-o por improcedente. Não há prova nos autos de que a 

vendedora/autora tenha comunicado à venda do veículo perante os 

órgãos de trânsito até a presente data. Cabe ao proprietário do veículo, no 

caso da parte autora, que realizou a venda do veículo, enviar ao órgão de 

transito, no prazo de 30(trinta) dias cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente e assinada e datado, afim-de 

se eximir pagamentos de quaisquer débitos perante os órgãos 

mencionados, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Ante 

o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR o 

reclamado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de 

mora e correão monetária a partir do vencimento de cada parcela 

inadimplida, haja vista que a partir do inadimplemento constitui-se a mora 

do devedor, nos termos do artigo 397 do CC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 
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registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014136-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014136-38.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARLENE ANTONIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito pelo débito no valor de R$ 107,87 (cento e sete reais e oitenta e 

sete reais) com data de inclusão em 28/08/2019 promovida pela 

reclamada. Aduz, em sua peça inicial que não reconhece o referido débito 

uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a demandada, 

razão pela qual a inscrição no cadastro de inadimplentes é abusiva e 

ilegal. A reclamada, em contestação, alega que a reclamante possui a linha 

telefônica nº 65- 99609-3583 habilitada junto à reclamada, assim, aduz 

que o autor deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, o que 

levou à inserção de seus dados em cadastro de proteção ao crédito. Ao 

final, pugna, como pedido contraposto, pugna pela condenação da 

reclamante ao pagamento do valor inadimplido, além de condenação nas 

penas de litigância de má-fé. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de áudio em 

mp3, onde a reclamante autorizou a ativação de conta junto à reclamada e 

confirmou todos os seus dados pessoais para a celebração do negócio 

jurídico conforme se extrai do áudio juntado no id nº 27454730 (2’50’’). 

Registro, ainda, que a reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha 

efetuado o pagamento integral das faturas inadimplidas. Cumpre 

esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz 

respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que 

feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é 

considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas 

vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação. 

Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente 

modalidade de interceptação telefônica lato sensu não se confunde com a 

modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. Deste modo, presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

valores em aberto, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de 

condenar a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 107,87 (cento e 

sete reais e oitenta e sete centavos) a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016121-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVALDO SEBASTIAO DAS NEVES REQUERIDO: 

CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EVALDO SEBASTIÃO DAS NEVES em desfavor de 

CALUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES EPP. Declaro a revelia da 

reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a 

mesma, inobstante devidamente citada e intimada (id. 28030460), deixou 

de comparecer à Sessão de Conciliação – id. 28170369. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso em comento, narra a parte 

autora que comprou uma marmita no estabelecimento da Reclamada e 

quando chegou em casa sentiu forte cheiro de odor, vindo a Reclamar 

junto a Reclamada que permitiu que o mesmo se servisse, no entanto, não 

pretendeu se servir e, sim, a restituição do valor, o que fora lhe negado. 

Diante de tais fatos, requereu a restituição do valor despendido pela 

aquisição da marmita e a condenação da Reclamada por danos morais. 

Não obstante a comprovação da parte autora quanto a aquisição de uma 

refeição junto ao estabelecimento da Reclamada, analisando as 

fotografias do produto, não há como condenar a empresa Reclamada por 

danos morais. Isso porque, como relatado pelo próprio Reclamante na 

inicial, apenas adquiriu o produto, sem o consumo do mesmo, pelo fato de 

ter sentido forte odor que vinha do mesmo. A situação referida nestes 

autos não se mostra suficiente a imputar exposição de risco concreto de 

lesão à saúde e configurar as hipóteses de defeito no produto, nos termos 

do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, passível de reparação 

(art. 8º do CDC). Ademais, a prova dos autos é incapaz de demonstrar o 

alegado abalo extrapatrimonial, passível de reparação. Nesse sentido, 

segue entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. SEM INGESTÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em 

regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que 

afasta a pretensão indenizatória por dano moral. Aquisição de castanha 
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de caju caramelizada pela parte requerente, cujo consumo não se 

concretizou. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 349647720168110001/2016, Relator NELSON DORIGATTI, Turma 

Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE BORDO. OFERTA DE 

ALIMENTO VENCIDO. INGESTÃO E MAL-ESTAR NÃO COMPROVADOS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. No caso, restou incontroverso que houve a 

oferta de alimento com data de validade vencida. Por outro lado, o 

requerente não comprovou que ingeriu o alimento, tampouco comprovou o 

alegado mal-estar. É certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, todavia, tal possibilidade não 

exime o consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, 

mormente quando tal prova está unicamente a seu alcance, como no caso 

em apreço. Percebe-se pela fotografia anexa à inicial que a embalagem em 

que estava a maçã ainda estava fechada. Ora, não é crível que após 

verificar que a data de validade já estava vencida o requerente tenha 

optado por ingerir o produto. Sentença de improcedência mantida. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 130643820168110001/2016, 

Relator NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 

22/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016) Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

condenar as Reclamadas, solidariamente, a restituir o valor de R$17,13 

(dezessete reais e treze centavos), a título de danos materiais, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da 

citação. Indefiro o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006843-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA REQUERIDO: 

BRADESCO SAUDE S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS 

MORAIS E MATERIAIS formulada por FLÁVIA LACERDA ALBANEZE 

SILVEIRA em desfavor da empresa BRADESCO SAÚDE S/A. Inicialmente, 

deixo de aplicar revelia da empresa Reclamada, tendo em vista a 

apresentação da defesa dentro do prazo legal. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas documentais 

e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, entendo 

desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da 

lide. Não havendo preliminares, passa-se ao exame do mérito da lide 

colocada à apreciação do Poder Judiciário. MÉRITO: Narra a parte autora 

que possui uma filha de nove anos, segurada do Plano da empresa 

Reclamada, a qual foi diagnosticada com “Transtorno de déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH) associado à ansiedade e insegurança” 

de acordo com o laudo da neurologista infantil, além de ter sido 

diagnosticada com “Distúrbio de Leitura e Escrita (dislexia/disortografia)” 

pela fonoaudióloga que a acompanha. Em razão de a menor necessitar de 

tratamento médico, solicitou à Reclamada cobertura futura e reembolso 

das sessões feitas com psicólogo e fonoaudiólogo, no entanto, os pedidos 

foram negados, sob o fundamento de sessões excedidas. Devido aos 

fatos noticiados, requer seja deferida a cobertura do tratamento adequado 

de fonoaudiologia e psicoterapia de forma ilimitada e reembolso dos gastos 

que perfazem o montante de R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta 

reais) e a condenação da Reclamada por danos morais. A Reclamada, em 

defesa, alega que não fora detectada nenhuma solicitação de autorização 

para sessões de psicologia e fonoaudiologia para a filha da Reclamante, 

constando apenas reembolso das sessões. Ainda, que não há nos autos 

notas fiscais dos serviços prestados ou comprovantes de pagamentos 

dos serviços prestados pelos profissionais da área de psicologia e 

fonoaudiologia. Que as terapias apontadas pela autora estão elencadas 

na DUT, ANEXO II, da ANS, como limitação anual de 24 (vinte e quatro) 

sessões para fonoaudiologia e 18 (dezoito) sessões de psicoterapia, 

devendo ser observado o contrato pactuado e, por fim pleiteia a 

improcedência da ação. A relação jurídica entre as partes se enquadra no 

conceito de relação de consumo regulada pela Lei nº 8.078/90, norma de 

ordem pública, cogente e de interesse social. A autora e sua filha são 

beneficiárias do plano de saúde coletivo empresarial desde 27/10/2016, 

através da empresa Iluminação Diferente Prod Luminotec, contrato TQN3, 

apólice nº 854302800027034, sendo um contrato de reembolso. O plano 

de saúde prevê a cobertura das doenças diagnosticadas e o reembolso 

das despesas médico-hospitalares. Da análise dos documentos 

apresentados pelas partes, verifica-se inexistência de pedido/ solicitação 

de autorização para sessões de psicologia e fonoaudiologia para a filha 

da parte autora, constando, apenas pedido de reembolso dos serviços 

que foram prestados pelo psicólogo e pelo fonoaudiólogo, os quais foram 

negados, por não ter apresentado quando da solicitação de reembolso, “o 

relatório do médico assistente informando o diagnóstico, quadro clínico 

atual, programação terapêutica e indicação para psicoterapia ou por que o 

limite de sessões de psicoterapia excedidas”. Os atestados e laudos 

emitidos pelos profissionais que a acompanham a menor, filha da autora, 

não deixam dúvidas acerca da necessidade de a mesma realizar as 

sessões de fonoaudiologia e psicoterapia. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, se o plano possui previsão de cobertura 

para tratamento médico, ele não pode limitar o tratamento a serem 

realizados, por essencial ao tratamento da saúde da menor que possui 

“Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), associado à 

ansiedade e insegurança de acordo com o laudo da neurologista infantil.” 

Com efeito, não há como se admitir que a resolução da ANS - que apenas 

estabelece critérios mínimos - venha a restringir coberturas não excluídas 

expressamente no contrato firmado entre as partes. Qualquer outra 

interpretação se mostra evidentemente despropositada. Há abusividade na 

cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe 

em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de 

sessões anuas assegurada no rol de procedimento e eventos em saúde 

da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e boa-fé, 

colocando o usuário em situação de desvantagem. Desta feita, faz jus a 

menor, filha da parte autora em realizar as sessões médicas de 

psicoterapia e fonoaudiologia, sem limitação, conforme prescrição do 

médico. Sobre os valores apresentados, ressalto que não há menção de 

valores limitativos de reembolso pela empresa Reclamada, razão pela qual 

o valor apresentado - R$ 4.960,00 (quatro mil novecentos reais) – deverão 

ser restituídos com juros e correção de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da data dos respectivos desembolsos. Por outro lado, entendo que 

os transtornos relativos ao evento danoso não possuem intensidade 

lesiva a ponto de se cogitar um desequilíbrio a ensejar a configuração de 

dano moral, sendo que situação diversa não restou comprovada. Em 

verdade, os fatos denotam um incômodo decorrente de interpretação de 

aplicabilidade de cláusula contratual, o que não enseja reparação a título 

de danos morais – até porque não houve na situação analisada prejuízo 

ou risco à integridade física do autor em razão da negativa do reembolso. 

É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá 

ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e 

danos, no qual se inserem os prejuízos materiais (danos emergentes e os 

lucros cessantes). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. 

CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE 

INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. (...) O descumprimento 

contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos 

extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de cobertura não extrapolou 

os limites do mero dissabor. APELO PROVIDO EM PARTE E RECURSO 
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ADESIVO PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº 70059701821, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Desembargadora Isabel 

Dias Almeida, julgada em 26/06/2014). Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E MATERIAIS 

formulada por FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA em desfavor da 

empresa BRADESCO SAÚDE S/A, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para: A) 

condenar a reclamada a custear as sessões até médicas de psicoterapia 

e fonoaudiologia, sem limitação, conforme prescrição do médica e; B) 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de - R$ 4.960,00 

(quatro mil novecentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos efetivos pagamentos. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014093-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR LARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014093-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO CESAR LARA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Do mesmo modo, afasto a preliminar de incompetência 

arguida pela reclamada deve ser rejeitada tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por 

complexidade, tendo em vista a desnecessidade da realização de perícia 

diante dos documentos juntados na inicial, faço isso, com fulcro no 

disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito no valor de R$ 91,96 (noventa e um reais e noventa e seis 

centavos) com data de inclusão em 26/10/2017 promovida pela reclamada. 

Aduz, em sua peça inicial que não reconhece o referido débito uma vez 

que não possui qualquer relação jurídica com a demandada, razão pela 

qual a inscrição no cadastro de inadimplentes é abusiva e ilegal. A 

reclamada, em contestação, alega que o reclamante possui linha telefônica 

na modalidade Vivo Controle habilitada junto à reclamada, assim, aduz que 

o autor deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, o que levou à 

inserção de seus dados em cadastro de proteção ao crédito. Ao final, 

pugna, como pedido contraposto, pugna pela condenação da reclamante 

ao pagamento do valor inadimplido, além de condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de áudio em 

mp3, onde a reclamante autorizou a ativação de conta junto à reclamada e 

confirmou todos os seus dados pessoais para a celebração do negócio 

jurídico conforme se extrai do áudio juntado no id nº 27516529 (5’31’’). 

Registro, ainda, que o reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha 

efetuado o pagamento integral das faturas inadimplidas. Cumpre 

esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz 

respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que 

feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é 

considerada meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas 

vezes o consumidor foi informado acerca da gravação da ligação. 

Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente 

modalidade de interceptação telefônica lato sensu não se confunde com a 

modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. Deste modo, presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

valores em aberto, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA FIXA, TV POR 

ASSINATURA, INTERNET E TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DO AUTOR 

DE QUE ESTÁ SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL NÃO CONTRATADA. FATURAS DE CONSUMO 

DIRECIONADAS AO ENDEREÇO DO AUTOR QUE REGISTRAM LARGA 

UTILIZAÇÃO E QUE FORAM PAGAS. ÁUDIO ACOSTADO PELA RÉ 

REVELA PEDIDO DE ATIVAÇÃO DOS 5 CHIPS. ÔNUS DO AUTOR PROVAR 

QUE A VOZ NÃO É A SUA. AFASTADA A ALEGADA COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE 

NÃO CONFERE VEROSSIMILHANÇA AO ALEGADO PELO AUTOR. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008773848, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 27-08-2019) Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma vez 

que restou comprovada a existência de débito pendente de pagamento, 

contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto que, não foi 

colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante em aberto. 

Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de 

má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

o reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 91,69 (noventa e um reais 

e sessenta e nove centavos) a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006062-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ZANOL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1006062-92.2019.811.0001 

Reclamante: SANDRA ZANOL GOMES Reclamado: YCASA COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRO EIRELE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. OPINO. Declaro a revelia da reclamada, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante 

devidamente citada e intimada (id. 28028125), deixou de comparecer à 

Sessão de Conciliação – id. 28224181. Passo a decidir a ação, com arrimo 

no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não apenas incorreu em 

revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de 

contestar a ação e de impugnar as alegações e os documentos acostados 

à petição inicial pela reclamante, documentos estes que comprovam à 

saciedade que a autora adquiriu da reclamada uma mesa pelo valor de R$ 

1. 799,00 (um mil setecentos e nove reais), o qual não foi entregue. Resta, 

pois, comprovada a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada, que deixou de enviar o produto adquirido, devendo, portanto, 

restituir o valor da compra, na forma simples e compensar a parte autora 

pelos danos morais ocasionados. Corroborando: “CONSUMIDOR. COMPRA 

E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. VALORES ADIMPLIDOS PELO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS POR MESES, 

NÃO OBSTANTE AS REITERADAS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. 

RENITÊNCIA DA REQUERIDA NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DIREITO A 

RESTITUIÇÃO. TRANSTORNOS EXACERBADOS NO CASO CONCRETO. 

DANO MORAL CONFIGURADO, NOTADAMENTE POR SEU ASPECTO 

PUNITIVO. SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003746633, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, 

Julgado em 23/10/2012)” Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço 

para: 1 – CONDENAR a Reclamada a restituir, o valor pago pelo produto 

não entregue, R$ 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a 

partir do desembolso. 2- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a 

partir desta decisão. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014603-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE MIRANDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014603-17.2019.811.0001 Reclamante: 

ELIZABETH DE MIRANDA E SILVA Reclamada: ENERGISA S/A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Em relação a preliminar de incompetência do juizado especial 

para julgar a causa, ante a complexidade, resta afastada, porquanto os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da 

ação, não necessitando de prova pericial. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de cobrança proveniente da recuperação de 

consumo, alegando a parte autora ser indevida a respectiva cobrança. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora é usuária dos serviços 

prestados pela parte reclamada e que no mês de Setembro de 2019 foi 

surpreendida com uma cobrança de valor excessivo, que não condiz com 

o real consumo de seu imóvel. A parte reclamada, por sua vez, não se 

desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pela 

parte autora, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando 

que o faturamento é regular e que o valor é devido, uma vez que fora 

encontrada irregularidades no medidor de energia elétrica. Em se tratando 

de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Conforme 

estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, a 

concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de 

energia elétrica, o que não foi observado no presente caso. Havendo 

suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o 

dever de realizar a aferição do medidor, na forma do artigo 137 da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Neste sentido, para a 

apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho 

medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com 

certificação ABNT NBR ISSO 9001. Desta forma, diante da ausência de 

provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, presumindo que a cobrança fora efetivamente excessiva, por 

não ser compatível com o consumo mensal da Unidade Consumidora da 

parte autora. No caso, em comento, sequer a empresa Reclamada juntou o 

Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). A reclamada não se desincumbiu 

do ônus que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma 

vez que não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia 

elétrica da parte autora. Além do mais, por meio do histórico de contas 

apresentado pela Reclamada é possível verificar que no mês subsequente 

ao mês em que fora realizada a inspeção, não houve aumento 

considerável. Acrescento que o serviço público de energia elétrica é 

essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. Portanto, 

efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços, tenho por 

declarar inexistente a cobrança da fatura eventual no importe de R$ 

542,96 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). 

Com relação ao pedido de condenação da empresa Reclamada por danos 

morais, tenho por improcedente, porquanto não há nos autos prova de que 

em razão da cobrança indevida o seu nome fora incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito, tampouco de que o serviço em sua Unidade 

Consumidora fora interrompido. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço 

para tão somente declarar inexistente o débito de R$ 542,96 (quinhentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), discutido nos autos. 

Tornar por definitiva a decisão constante no Id. 26109568, que determinou 

a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014084-42.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MAISA MARQUES PELETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1014084-42.2019.811.0001 

Reclamante: MAISA MARQUES PELETT Reclamado: AZUL LINHAS 

AÉREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminar, passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora na inicial: - que adquiriu passagens aéreas da empresa Reclamada, 

com saída de Cuiabá/MT, para o dia 01/05/2019, tendo como destino final 

Paris na França, no dia 03/05/2019; - que quando da viagem, após horas 

no voo com destino a Europa, fora informada que devido a uma pane 

elétrica, a rota do voo seria alterada para a Cidade de Recife, passando 

por momentos de tensão; - que devido ao ocorrido, perdeu uma diária de 

hotel agendado em Lisboa e ainda o voo que sairia de Lisboa com destino 

a Paris; - que a sucessão de atrasos do voo contratado, sem maiores 

explicações, fez com que adquirisse novos bilhetes aéreos e chegasse 

ao seu destino final no dia 04/05/2019, ou seja, 24 horas após o horário 

inicialmente previsto; -que em razão do ocorrido, pleiteia a condenação da 

empresa Reclamada por danos materiais e morais. A Reclamada, em 

defesa, assevera que o AD 8752 contratado pela autora foi alterado em 

razão da pane elétrica, e que, devido ao ocorrido os passageiros foram 

acomodados em outro voo no dia seguinte. Por fim, que os fatos narrados 

pela autora ocorreram por força de fatos alheio a sua vontade, pleiteando 

pela improcedência da ação. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Incontroverso nos autos o 

cancelamento do voo contratado pela autora da empresa reclamada. 

Igualmente incontroversa a falha na prestação de serviços da reclamada, 

pela demora no remanejamento do voo contratado pela autora, 

acarretando a perda de estadia e de voos que haviam sido contratados. A 

falha no caso em apreço não decorre apenas do cancelamento do voo 

pela pane elétrica, por configurar fortuito interno ligado à própria atividade 

desempenhada pela companhia aérea, mas também em decorrência da 

demora em remanejar a autora para outro voo, afim de que pudesse seguir 

viagem. No caso em comento, verifica-se que a parte que teria que chegar 

em Paris no dia 03/05/2019, contudo, devido aos atrasos ocorridos, por 

culpa da reclamada, consegui efetivamente chegar ao destino final no dia 

04/03/2019. Assim, forçoso reconhecer que houve falha da empresa 

Reclamada, uma vez que não cumpriu com o contrato celebrado com a 

parte autora. Frise-se, ainda, ser inegável a relevância e observância de 

determinados aspectos dentro de um contrato de viagem aérea, entre eles 

destaca-se a fixação de data de embarque, horários e itinerários, eis que 

normalmente o passageiro, programa suas atividades de acordo com tais 

dados. E como assentado na jurisprudência pátria, não há em que se falar 

em prova do dano moral, mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. O dano moral, portanto, é 

evidente, posto que a Demandante programou toda a sua viagem sob a 

orientação do contrato firmado com a companhia aérea, mas se viu 

frustrada em seus planos, devendo, portanto, a empresa ser penalizada, 

até mesmo com a finalidade de se evitarem futuros dissabores envolvendo 

outros clientes. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa 

Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que esta 

aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem 

fixar o quantum indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o 

qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Do 

mesmo modo, merece procedência o pedido de dano material, porquanto 

restou demonstrado nos autos que a Reclamante, devido a sucessão de 

atrasos ocorridos, perdeu a estadia do hotel e realizou gastos para 

obtenção de novas passagens aéreas com destino a Paris. Posto isso, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço 

para: CONDENAR a reclamada a ressarcir à autora, a título de dano 

material, o valor de R$ 3.993,54 (três mil novecentos e noventa e três 

reais e cinquenta e quatro centavos), com juros e correção a partir da 

data do desembolso; CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta 

decisão a ser homologada e juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015043-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEIDIANE MARIA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. II – PRELIMINARES A nova sistemática processual trouxe 

como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no 

artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame das 

preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável ao 

réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Por sua vez, no 

que tange a preliminar de incompetência arguida pela parte autora em sua 

impugnação deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por 

entender pela desnecessidade da realização de perícia diante da 

assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada 

nos documentos juntados na contestação. Portanto, afasto a preliminar de 

perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 
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da Lei 9.099/95. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, 

em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Ao final, como 

pedido contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento 

do valor inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de 

má-fé. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviço, devidamente assinado pelo requerente (Id. 

27908244), além de documento pessoal. Vale frisar que a semelhança da 

assinatura apresentada no contrato com aquela aposta no termo de 

audiência e demais documentos juntados na inicial é visualizada a olho nu, 

fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018) Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Outrossim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser 

legítimo uma vez que restou comprovada a existência de débito pendente 

de pagamento, entretanto, limito a condenação ao valor do débito negativo, 

uma vez que a reclamada não apresentou extrato atualizado do débito. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. Ainda, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para condenar o reclamante ao 

pagamento do valor de R$ 261,60 (duzentos e sessenta e um reais e 

sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014580-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIS GUILHERME VIEIRA BARROS, ANA CAROLINE DIAS DE SA 

REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., SUBMARINO VIAGENS LTDA. S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, verifico que a parte reclamada, OCEANAIR Linhas Aéreas 

S/A. (AVIANCA), embora devidamente citada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como de apresentar sua defesa não tendo 

justificado de forma verossímil os motivos de sua ausência. Sendo assim, 

declaro sua REVELIA. Porém, não acolho o pedido da parte autora em 

sede de audiência para que se presumam verdadeiras as alegações de 

fato formuladas na inicial, isso porque, estamos diante de ação com 

pluralidade de réus, tendo o corréu CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S.A apresentado contestação, o que impede o efeito da 

revelia como requerido pelo autor, a teor do que dispõe o artigo 345, I, 

CPC. II – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Afasto a preliminar arguida. 

A alegação de ilegitimidade passiva da ré não procede, uma vez que, por 

ser a intermediadora da transação integra a cadeia de fornecedores e, 

assim, possui responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme 

artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do consumidor. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. 

CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE ATRAI A 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS 

MEDIANTE DEVOLUÇÃO RÉ. DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL. DESCASO 

E DESÍDIA PARA COM OS CONSUMIDORES, ACARRETANDO OFENSA A 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008285116, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 26/02/2019). III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Os 

reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas da empresa 

Avianca através da agência de viagem para o trecho Cuiabá/MT – São 

Paulo/SP no valor de R$ 508,13 (quinhentos e oito reais e treze centavos), 

com data de embarque no dia 05/04/2019 e retorno no dia 07/04/2019, uma 

vez que participariam do curso de pós-graduação na capital paulista. 

Aduz que no momento do embarque foram surpreendidos pela informação 

de que o voo havia sido cancelado e a única possibilidade de realocação 

seria para um voo com embarque no dia 07/04/2019, o que inviabilizaria a 

participação do curso de pós-graduação. Deste modo, tendo em vista que 

as reclamadas não disponibilizaram um voo compatível com o que foi 

inicialmente contratado, pugnam pela condenação das reclamadas ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais. Os reclamados, 

por sua vez, sustentam a ausência de responsabilidade das agências de 

turismos frente a situação pela qual a empresa aérea Avianca se 

encontra, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar 

a responsabilidade civil dos demandados. Aduzem que a responsabilidade 

pela restituição dos valores é da cia aérea que cancelou o voo, portanto, 

inexiste qualquer responsabilidade capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 
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Ainda que os eventos narrados tenham ocorrido por fatos alheios à 

vontade das demandadas, não se tem aqui a caracterização da 

excludente de responsabilidade, pois a causa de pedir não reside apenas 

na informação errônea prestada no site da ré, mas em absoluta 

insegurança do serviço prestado, já que deixou de cumprir com a 

expectativa buscada pelo consumidor a partir das informações que lhes 

foram apresentadas acerca da disponibilidade do voo por determinado 

valor para as datas pretendidas, uma vez que sequer proporcionaram a 

solução do problema buscando reacomodar os autores em novo voo pelo 

mesmo preço contratado, o que malfere a culpa exclusiva de terceiro. 

Deste modo, os argumentos vertidos na defesa não afastam a conclusão 

acima delineada, eis que a documentação juntada com a inicial demonstra 

que, mesmo após a confirmação do itinerário de viagem no momento da 

compra, houve o cancelamento do voo sem que os réus apresentassem 

nova solução aos autores. Com efeito, os requeridos limitam-se a 

sustentar a exclusão de sua responsabilidade, alegando que as 

informações sobre voos fazem parte da dinâmica exclusiva da companhia 

aérea. Todavia, o serviço por si fornecido veicula essas informações, as 

quais são colocadas à disposição dos consumidores. A impossibilidade 

dos réus de conferir a veracidade das informações apresentadas por 

seus anunciantes perde efeito, eis que a forma da atuação dos requeridos 

para o fomento da sua atividade-fim (fornecimento do serviço) 

encontra-se previsto na cláusula geral de responsabilidade pelo risco do 

empreendimento, logo, respondem também por informações errôneas ou 

não fidedignas em relação às contratações que oferta. A situação 

comporta típica responsabilidade objetiva resultante da falha na prestação 

de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do CDC, que prescinde da 

demonstração de culpa por parte do prestador de serviço. In verbis: Art. 

14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Da leitura do dispositivo supramencionado, conclui-se que, uma vez 

demonstrada a falha na prestação dos serviços e os danos deles 

decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se pelos prejuízos 

sofridos pelo consumidor, independentemente da verificação da existência 

de culpa. Ademais, de acordo com as normas e princípios do CDC, o 

consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos no caso de 

cancelamento de passagem aérea que sequer foi utilizada, sob pena de 

enriquecimento indevido das empresas envolvidas, sendo certo que a 

negativa, indevida, de restituição desses valores, na espécie, causou 

abalos materiais e imateriais aos reclamantes, os quais devem ser 

ressarcidos no valor de R$ 508,13 (quinhentos e oito reais e treze 

centavos), como fez prova os consumidores através dos comprovantes 

de pagamento apresentados no id nº 25578241. Assim, frente à 

responsabilidade objetiva das rés, estas devem responder, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

passageiros, pois relacionados à falha na prestação de serviços, uma vez 

que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor cotidiano. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, embora, geralmente, não seja 

objeto de indenização extrapatrimonial o descumprimento contratual, no 

caso dos autos restou evidenciada a desídia das rés no atendimento ao 

cliente. O caso, assim, comporta condenação a título punitivo dissuasório, 

conforme o entendimento das Turmas Recursais pelo desrespeito ao 

consumidor, atendido de forma insatisfatória, fator desencadeador de 

angústia e insegurança. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES 

CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CANCELAMENTO DE BILHETE 

AÉREO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AVIANCA). 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE VIAGEM. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGOS 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14, 

CAPUT, DO CDC. RÉ QUE NÃO PROMOVEU A REALOCAÇÃO DA 

CONSUMIDORA EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DEMONSTRADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO 

MORAL COMPROVADO, NO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DAS ESTADIAS E PROGRAMAÇÃO 

TURÍSTICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA 

ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO, AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E PARÂMETRO 

UTILIZADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS 

ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009073818, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-11-2019). IV – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem os reclamantes 

pelo dano material sofrido o valor de R$ 508,13 (quinhentos e oito reais e 

treze centavos). O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, a compensarem os reclamantes pelos danos 

morais sofridos, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015513-44.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FRANCISCA ADRIANA PIRES BEZERRA REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç 

A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

466,39 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) 

com data de inclusão em 29/12/2017, no entanto a requerente afirma que 

jamais manteve vínculo com a requerida e não contratou qualquer serviço 

que pudesse ter originado o débito. Assim, pugna pela anulação do 

negócio jurídico com a consequente declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança foi constatado que a 

parte autora realizou cadastro junto à requerida referente a contratação 

da linha telefônica fixa nº 65 – 3667-4694, aduz, ainda, que o contrato foi 

cancelado por inadimplência da autora. Por fim, como pedido contraposto, 

pugna pela condenação da reclamante ao pagamento do débito 

supostamente inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de 

má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da reclamante, objeto do contrato nº 5053085990 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 
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qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Do mesmo 

modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos" (Ag 1.379.761). Ressalta-se que a presunção do dano 

somente é afastada nos casos em que o consumidor já possuía registro 

anterior válidos nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, analisando 

os documentos trazidos pelo autor, observa-se que a negativação objeto 

do presente processo é a restrição mais antiga vinculada a requerente, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outras restrições em nome da requerente impõe a redução do quantum 

indenizatório, assim considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outra banda, quanto ao 

pleito contraposto apresentado pela reclamada, este não merece ser 

acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência do débito litigado, bem como determinar a exclusão definitiva 

da restrição em relação ao valor de R$ 466,39 (quatrocentos e sessenta e 

seis reais e trinta e nove centavos); 2 - CONDENAR a reclamada a 

compensar a reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013298-95.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

INEZ SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A reclamante alega em síntese que é usuária do imóvel 

referente a Unidade Consumidora nº 6/265925-8. Aduz que discorda dos 

valores das faturas referentes aos meses de março, abril, junho e julho de 

2019, nos valores de R$ 871,83; R$ 565,86; R$ 936,65 e R$ 614,66, 

respectivamente. Sustenta que o consumo registrado nos meses 

questionados é muito superior à sua média mensal. Informa que tentou 

resolver o problema administrativamente para que as faturas fossem 

corrigidas, entretanto, a concessionária de energia elétrica insiste na 
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legitimidade do débito. Ao final, pugna pela declaração de inexistência dos 

valores contestados, além de indenização por danos morais. A reclamada, 

por sua vez, afirma que as faturas questionadas são devidas, não 

havendo irregularidade na unidade consumidora em questão, bem como a 

mera alegação da autora não é capaz de desconstituir as faturas por se 

tratar de seu real consumo, razão pela qual, requer a improcedência da 

ação. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a própria reclamada assevera a inexistência de 

irregularidade no medidor da autora, entretanto não traz qualquer 

documento capaz de comprovar suas alegações, não apresentou sequer 

o Termo de Ocorrência e Inspeção que poderia revelar eventual 

irregularidade no consumo do imóvel que justificaria o aumento 

significativo nas faturas questionadas. Evidencia-se, portanto, que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração 

de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível 

exigir da parte autora a produção de prova negativa. Ademais, conforme 

se extrai dos documentos anexados no bojo da inicial o valor das faturas 

objeto da lide (média entre 998kWh, 626kWh e 950kWh) não 

correspondem com a realidade do consumo do imóvel que possui média 

variável entre 238kWh e 338kWh como se pode verificar através das 

faturas anteriores apresentadas pela reclamante (Id nº 27595665) em que 

houve aumento e não há nenhuma justificativa plausível para tanto, ainda, 

ressalto que as faturas posteriores aos meses em discussão revelam 

consumo inferior, semelhante ao que era cobrado antes do aumento 

injustificado. Ademais, a parte autora comprovou de modo suficiente suas 

alegações, na medida em que há fortes indícios de erro na leitura, face a 

excessiva e abrupta elevação da média regular de consumo da unidade, 

mormente se considerarmos que as faturas em discussão tiveram um 

aumento superior a 50% em relação as médias de consumo da autora. 

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha 

atendido as diversas reclamações feitas pela autora sobre as 

irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual problema na rede ou 

no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a 

concessionária tenha feito uma análise no medidor instalado na casa da 

requerente. De outro norte, cumpre consignar que não há prova de que a 

autora possua um imóvel com bens, que por si só, fossem capazes de 

gerar consumo tão elevado a ponto de alterar tão significativamente o 

consumo de energia elétrica naquela unidade. Assim sendo, a dúvida 

sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo exime o 

consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas. 

Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela parte demanda, 

aliado ao fato de que afirma não haver qualquer irregularidade no medidor 

da reclamante, verifica-se que as faturas objeto da ação tiveram um 

aumento injustificado no consumo, devendo ser readequadas. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS COM 

VALORES EXCESSIVOS ENVIADAS À AUTORA. AUSENTE CAUSA QUE 

JUSTIFIQUE O AUMENTO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (...)4. Com efeito, cabia a parte autora demonstrar 

minimamente algum fato constitutivo de seu direito, assim, a consumidora 

juntou faturas de energia, demonstrando discrepância de valores, que 

dobraram após a troca do medidor pela empresa requerida. Noutro norte, a 

ré afirma em sua peça de defesa e nas razões recursais, que em março 

de 2018 foi substituído o equipamento de medição da unidade consumidora 

para sistema de medição centralizada, o que perfeitamente justifica a 

possível ocorrência de falha na leitura da medição do relógio da parte 

autora, e o conseqüente, aumento injustificado dos valores cobrados. (...) 

6. Por óbvio que o consumidor deve pagar pelos serviços públicos 

concedidos e efetivamente utilizados, contudo devem ser levados em 

consideração os princípios que regem as relações consumeristas, 

devendo prevalecer entendimento mais favorável ao consumidor, 

vulnerável técnico e jurídico, consoante dispõe o art. 47 do Código de 

Defesa do Consumidor, in casu, a autora. 7. Ainda, pela teoria da Carga 

Dinâmica da Prova, atribui-se o ônus de demonstrar determinado fato ou 

condição à parte que tem melhores condições de fazê-lo, porquanto não 

há igualdade material no processo, de regra. No caso, é a ré quem reúne 

tais condições. Calha consignar, ainda, que a presunção de veracidade 

dos atos praticados pela ré é relativa, pelo que não resulta dispensada da 

comprovação dos fatos que sustenta. (Recurso Cível, Nº 71008493603, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em: 16-05-2019). Portanto, comprovado o aumento 

abrupto e injustificável em comparação aos meses anteriores, e não 

comprovada a culpa exclusiva do consumidor, ponderando a 

contraprestação do serviço efetivamente utilizado, cabível a 

desconstituição do débito e a emissão de nova fatura, com base no 

consumo dos últimos meses anteriores a exorbitância apontada. Por outro 

lado, o pedido de indenização por dano moral não merece procedência, 

porquanto a presente ação trata de mera cobrança indevida, não tendo 

ocorrido a inserção do nome da reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito, tampouco a suspensão do fornecimento do serviço essencial, não 

sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. Neste 

sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO 

DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a 

égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao 

procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança 

sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma 

unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a 

consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, 

conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o 

consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. 

Cobrança sumária indevida.3 - Não há falar em indenização por danos 

morais se a concessionária de energia continuou prestando o serviço 

após constatada a suposta fraude e também não impôs ao consumidor a 

pecha de mau pagador. (Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR indevidas as 

faturas referentes aos meses de março, abril, junho e julho de 2019, nos 

valores de R$ 871,83; R$ 565,86; R$ 936,65 e R$ 614,66, 

respectivamente. 2 – DETERMINAR que a reclamada proceda à 

readequação das faturas de março, abril, junho e julho de 2019, com base 

na média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui 

litigadas; 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais; 

MANTENHO a liminar concedida no id nº 25319807. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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SOLANGE ROMILDA CARDOSO REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. 

S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Inicialmente acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo 

passivo, e por consequência, determino ao cartório que proceda ao 

necessário para a correção devendo passar a constar GOL Linhas 

Aéreas S/A, CNPJ nº 07.575.651/0001-59 como parte reclamada. II – 

PRELIMINAR Afasto a preliminar arguida. A alegação de ilegitimidade 

passiva da ré não procede, uma vez que, por ser a intermediadora da 

transação integra a cadeia de fornecedores e, assim, possui 

responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme artigo 7º, 

parágrafo único do Código de Defesa do consumidor. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. 

CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE ATRAI A 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS 

MEDIANTE DEVOLUÇÃO RÉ. DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL. DESCASO 

E DESÍDIA PARA COM OS CONSUMIDORES, ACARRETANDO OFENSA A 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008285116, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 26/02/2019). III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante alega ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, 

trecho Cuiabá/MT, conexão em São Paulo/SP, e chegada em 

Florianópolis/SC, sendo o embarque previsto para o dia 25/01/2019 com 

previsão de chegada ao destino final às 18h15min, no entanto, o trecho 

entre as cidades de São Paulo/Florianópolis foi cancelado pela empresa 

aérea, sendo a autora realocada em um novo voo com horário de 

embarque previsto para o dia seguinte (26/01/2019), chegando ao seu 

destino somente às 09h20min, portanto, com 15 horas de atraso em 

relação ao voo inicialmente contratado. Aduz que precisou pernoitar na 

cidade de conexão, ainda, informou que em decorrência do atraso não 

pode comparecer em seu compromisso profissional previamente 

agendado. Assim, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais. Por sua vez, a reclamada afirma que o 

cancelamento do voo da autora ocorreu em decorrência da restruturação 

do tráfego aéreo, deste modo, em razão da ausência da prática de ato 

ilícito, pugna pela improcedência da ação. Analisando o processo e os 

documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pela autora em 

quase 15h resta incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o fato 

ocorreu por necessidade de reestruturação da malha aérea. Deste modo, 

sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de 

fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações 

contratuais e prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não 

obstante, ao reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez 

que, provado este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de 

Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) e a Resolução 400 nº 400 – ANAC 

preveem que cumpre ao transportador a realocação de passageiros em 

caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a 

assunção de despesas de alimentação e hospedagem, sem prejuízo da 

responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 

4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do 

passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o 

valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer 

interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 

(quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a 

atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo da autora às autoridades 

responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a reestruturação da malha 

aérea não pode servir de escape para que a reclamada se libere de suas 

obrigações. Ao vender passagens aéreas, a empresa ré se sujeita às 

normas do tráfego aéreo, porém, também se responsabiliza pelos riscos 

dessa operação perante seus clientes. Logo, não há falar em excludente 

de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que 

tendo vendido bilhetes para determinado horário e sendo impedida de 

trafegar pelas autoridades da aviação civil ou qualquer outra razão que 

impossibilitasse o reclamante de embarcar no voo de conexão 

previamente agendado em razão de complicações de tráfego aéreo na 

malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos causados. Desta 

feita, a situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo 

reparar pelos danos causados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE 

CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - 

HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em 

razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se 

desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não 

demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça 

deve ser mantida. (Ap 783/2018, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO TJMT, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO 

SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador 

aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.Se não há prova 

quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o 

transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período 

superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá 

ensejo à reparação moral.A indenização por dano extrapatrimonial deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por 

outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros 

procedimentos de igual natureza.Merece ser mantida a sentença que fixou 

o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade 

e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte. 

(N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 

362 STJ). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009486-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

SAMY REGINA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Inicialmente, a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamante deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos áudios 

juntados na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. A reclamante pleiteia indenização por danos morais em 

razão da existência de restrição indevida dos seus dados em órgão de 

proteção ao crédito promovida pelo reclamado por débito no valor de R$ 

390,24, com data de inclusão em 13/04/2018, valor este que alega 

desconhecer, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A reclamada, em contestação, alega que a 

reclamante é uma consultora dos produtos Boticário e em razão do 

inadimplemento das mercadorias adquiridas da empresa seus dados foram 

inseridos no cadastro de proteção ao crédito, motivo qual requer a 

improcedência da ação. Ao final, como pedido contraposto, punga pela 

condenação da reclamante ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação nas penas de litigância de má-fé. Da análise do processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a parte reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo 

juntado ficha cadastral, devidamente assinada pela reclamante, cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de residência, além das notas 

fiscais endereçadas no mesmo endereço informado pela autora na inicial, 

conforme se verifica nos documentos colacionados no id nº 25976806. 

Salienta-se que a assinatura constante na ficha cadastral é visivelmente 

idêntica a exarada nos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos juntados na peça inaugural. Além disso, a reclamante não 

trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento integral dos 

produtos adquiridos da empresa, aliado ao fato de que ocultou tais 

informações em sua petição inicial, inclusive negando a relação jurídica 

existente entre as partes. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Deste modo, não merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada conduta ilícita da ré ao inserir o nome da reclamante 

diante da comprovação da relação jurídica existente entre as partes. 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pelo reclamado, entendo ser 

legítimo uma vez que restou comprovada a existência de débito pendente 

de pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. Outrossim, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante ao pagamento do valor R$ 390,24 (trezentos e noventa reais 

e vinte e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Por fim, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da condenação nas penas de litigância de má-fé, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, 

arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017279-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE CAMPOS AIARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015353-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015353-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LENICE BEZERRA DE LIMA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Inicialmente, a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamante deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos documentos 

juntados na contestação, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º 

e 33, da Lei 9.099/95. Ainda, rejeito a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 
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da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do artigo 

98, CPC A reclamante pleiteia indenização por danos morais em razão da 

existência de restrição indevida dos seus dados em órgão de proteção ao 

crédito promovida pelo reclamado por débitos no valor de R$ 266,27 

(duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) e R$ 306,32 

(trezentos e seis reais e trinta e dois centavos), valor este que alega 

desconhecer, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A reclamada, em contestação, alega que a 

reclamante é uma consultora dos produtos Boticário e em razão do 

inadimplemento das mercadorias adquiridas da empresa seus dados foram 

inseridos no cadastro de proteção ao crédito, motivo qual requer a 

improcedência da ação. Ao final, como pedido contraposto, punga pela 

condenação da reclamante ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação nas penas de litigância de má-fé. Da análise do processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a parte reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo 

juntado ficha cadastral, devidamente assinada pela reclamante, cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de residência, além das notas 

fiscais endereçadas no mesmo endereço informado pela autora na inicial, 

conforme se verifica nos documentos colacionados no id nº 27971412. 

Salienta-se que a assinatura constante na ficha cadastral é visivelmente 

idêntica a exarada nos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos juntados na peça inaugural. Além disso, a reclamante não 

trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento integral dos 

produtos adquiridos da empresa, aliado ao fato de que ocultou tais 

informações em sua petição inicial, inclusive negando a relação jurídica 

existente entre as partes. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Deste modo, não merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada conduta ilícita da ré ao inserir o nome da reclamante 

diante da comprovação da relação jurídica existente entre as partes. 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pelo reclamado, entendo ser 

legítimo uma vez que restou comprovada a existência de débito pendente 

de pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. Outrossim, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante ao pagamento do valor total de R$ 572,59 (quinhentos e 

setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. Por fim, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da condenação nas 

penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015508-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015508-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIA SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, a preliminar de 

incompetência arguida pela reclamante deve ser rejeitada tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um 

juízo de convicção. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta 

por complexidade, tendo em vista a desnecessidade da realização de 

perícia diante dos documentos juntados na contestação, faço isso, com 

fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Ainda, rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC A reclamante pleiteia 

indenização por danos morais em razão da existência de restrição 

indevida dos seus dados em órgão de proteção ao crédito promovida pelo 

reclamado por débito no valor de R$ 410,52 (quatrocentos e dez reais e 

cinquenta e dois centavos) com data de inclusão em 21/07/2019, valor 

este que alega desconhecer, uma vez que não possui qualquer relação 

jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em contestação, alega 

que a reclamante é uma consultora dos produtos Boticário e em razão do 

inadimplemento das mercadorias adquiridas da empresa seus dados foram 

inseridos no cadastro de proteção ao crédito, motivo qual requer a 

improcedência da ação. Ao final, como pedido contraposto, punga pela 

condenação da reclamante ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação nas penas de litigância de má-fé. Da análise do processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a parte reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo 

juntado ficha cadastral, devidamente assinada pela reclamante, cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de residência, além das notas 

fiscais endereçadas no mesmo endereço informado pela autora na inicial, 

conforme se verifica nos documentos colacionados no id nº 27933283. 

Salienta-se que a assinatura constante na ficha cadastral é visivelmente 

idêntica a exarada nos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos juntados na peça inaugural. Além disso, a reclamante não 

trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento integral dos 

produtos adquiridos da empresa, aliado ao fato de que ocultou tais 

informações em sua petição inicial, inclusive negando a relação jurídica 

existente entre as partes. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Deste modo, não merece procedência o 

pedido de condenação da reclamada por danos morais, porquanto não 

restou comprovada conduta ilícita da ré ao inserir o nome da reclamante 

diante da comprovação da relação jurídica existente entre as partes. 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pelo reclamado, entendo ser 

legítimo uma vez que restou comprovada a existência de débito pendente 

de pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. Outrossim, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante ao pagamento do valor R$ 410,52 (quatrocentos e dez reais 

e cinquenta e dois centavos) a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Por fim, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da condenação nas penas de litigância de 

má-fé, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do 

art. 80 do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011096-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017474-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RODRIGUES DE SIQUEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017676-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011095-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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RODRIGO DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDVAN VALERIO DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015694-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSELI VICENTE DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, trecho 

Maceió/AL, conexão em São Paulo/SP, e chegada em Cuiabá/MT, sendo o 

embarque previsto para o dia 10/08/2019 com previsão de chegada ao 

destino final às 11h15min, no entanto, o trecho entre as cidades de São 

Paulo/Cuiabá foi cancelado pela empresa aérea, sendo a autora realocada 

em um novo voo o que acarretou no atraso em mais de 05 horas em 

relação ao voo inicialmente contrato, uma vez que chegou ao seu destino 

final somente às 17h48min. Assim, pugna pela condenação da reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais. Por sua vez, a 

reclamada afirma que o cancelamento do voo da autora ocorreu em 

decorrência da restruturação do tráfego aéreo, deste modo, em razão da 

ausência da prática de ato ilícito, pugna pela improcedência da ação. 

Analisando o processo e os documentos que o instrui, o atraso do voo 

contratado pela autora em quase 5h30min resta incontroverso, 

limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por necessidade de 

reestruturação da malha aérea. Deste modo, sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado 

estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) 

e a Resolução 400 nº 400 – ANAC preveem que cumpre ao transportador 

a realocação de passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 

horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e 

hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua 

vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever de 

informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo da 

autora às autoridades responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a 

reestruturação da malha aérea não pode servir de escape para que a 

reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a 

empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, 

não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato 

de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado 

horário e sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou 

qualquer outra razão que impossibilitasse o reclamante de embarcar no 

voo de conexão previamente agendado em razão de complicações de 

tráfego aéreo na malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos 

causados. Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante decorrente 

da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido, 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da 

demandada, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E 

MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE 

TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA 

CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 

DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o 

atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha 

aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se 

a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 

14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano 

moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. (Ap 783/2018, , PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO TJMT, Julgado em 10/04/2018, Publicado 

no DJE 16/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO 

– PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade 

civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do 

CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou 

força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do 

vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.A indenização por dano 

extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.Merece ser 

mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com 

os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles 

adotados por esta e. Corte. (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 

05/06/2019). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 

362 STJ). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito .
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014163-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALINE NATALINA DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç 

A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 301,00 (trezentos e um reais) com data de inclusão em 

18/05/2018, no entanto a requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente a linha telefônica nº (65) 3621-6619, habilitado em 

10/11/2016, aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que a autora mantinha 

relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação da reclamante ao 

pagamento do débito inadimplido, além da condenação às penas de 

litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 
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parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

não merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de 

débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez 

que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora 

para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

301,00 (trezentos e um reais); 2 – Condenar a parte reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela improcedência do pedido contraposto; Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014418-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MANUELA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014418-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FLAVIA MANUELA TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, esclareço que no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A reclamante afirma ser usuário do serviço fornecido pela 

Reclamada, através da UC- Unidade consumidora nº 6/319402-4, estando 

com as faturas em dia, no entanto, teve seu nome inserido em órgãos de 

proteção ao crédito pela fatura do mês de referência junho/2019, no valor 

de R$ 102,01 (cento e dois reais e um centavos), o qual argumenta não 

reconhecer esta fatura, uma vez que já teria adimplido todos os débitos 

relativas a UC. Deste modo, requer a condenação da reclamada para que 

seja declarada a inexistência do débito, além de indenização por danos 

morais. A Reclamada, em contestação, afirma que a reclamante realizou o 

pagamento da fatura do mês de junho/2019 de outra unidade consumidora 

ao invés de realizar o pagamento da fatura gerada em sua unidade, assim, 

continua inadimplente em relação ao mês 06, motivo qual a inscrição é 

lícita, e, assim inexistindo ato ilícito e dever de indenizar. O caso em exame 

é de relação de consumo, razão porque se impõe a inversão do ônus da 

prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

suas alegações em relação à legalidade da inserção do nome do 

Reclamante em órgãos de proteção ao crédito, isto porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da 

análise dos documentos acostados ao processo, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, uma vez que não comprovou a 

legalidade da inscrição supracitada, tampouco anexou nos autos a fatura 

de junho/2019, qual supostamente teria sido a razão da referida inscrição, 

outrossim, a apresentação pela Reclamada de telas sistêmicas dos seus 

computadores não é hábil para comprovar as suas alegações, por se 

tratar de prova única e produzida unilateralmente e de fácil manipulação. 

Por outro lado, a Reclamante faz prova de que encontrava-se adimplente 

com as faturas relativas a unidade consumidora objeto da lide no momento 

da inscrição, não havendo motivo para que seu nome fosse negativado, 

aliado ao fato que, a parte reclamada alegou em defesa, que a inscrição 

supracitada seria decorrente da fatura de junho/2019, qual supostamente 

estaria inadimplida, contudo, o autor trouxe a fatura de junho/2019 no valor 

de R$180,16 (cento e oitenta reais e dezesseis centavos) e o respectivo 

comprovante de pagamento (id nº 25542228), desconstituindo toda 

alegação da reclamada, uma vez que este documento comprovou com 

saciedade a adimplência da autora com as faturas anteriores aquela data, 

motivo qual aceito como verdadeiro as alegações contidas na inicial. 

Assim, restando inquestionável o dano decorrente da situação 

apresentada no processo com a inscrição indevida do nome da 

Reclamante em órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a procedência da 

ação com a condenação da Reclamada a indenizar a Autora na forma por 

ele pleiteada. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO PAGO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE DÉBITO EM 

CONTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO 

(R$5.000,00), ESTANDO, INCLUSIVE, AQUÉM DOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005372776, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 27/03/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005372776 

RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 

27/03/2015, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/04/2015)”. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o 

registro mais antigo em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela autora para: 1 - Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida no valor de R$ 102,01 (cento e dois reais e um centavo); 2 – 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 
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morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 3 – OPINO pela 

improcedência do pedido contraposto; Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015279-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZIA NATALIA LEME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015279-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DENIZIA NATALIA LEME DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, a reclamada 

alega que o extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia 

a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, indenização por 

danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada por pendências financeiras no valor 

total de R$ 164,05 (cento e sessenta e quatro reais e cinco centavos). 

Neste sentido, argumenta que desconhece o referido débito, uma vez que 

não solicitou nem adquiriu qualquer produto ou serviço junto à 

concessionária. A reclamada, em contestação, alega a existência de 

contrato de prestação de serviços de energia elétrica firmado pelo autor 

referente à UC sob nº 2217678-8 localizada no endereço Rua Apiacas nº 

64, bairro Tancredo Neves – Cuiabá/MT da qual constam débitos em 

aberto, o que originou as negativações ora discutidas. Ao final, como 

pedido contraposto, pugna pela condenação da reclamante ao pagamento 

do débito inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de 

má-fé. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado 

pelo autor referente à unidade consumidora em discussão, trazendo 

apenas o histórico de contas do cliente, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ademais, as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em 

se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços 

pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem 

bases sólidas. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativações analisadas no 

presente processo são as restrições mais antigas em seu nome, portanto, 

não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante 

afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra 

restrição em nome da requerente, ainda que sub judice, impõe a redução 

do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, este não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação ao débito no valor de R$ 164,05 (cento e sessenta e 

quatro reais e cinco centavos); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto; Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005812-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FJD PROMOCOES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1005812-59.2019.811.0001 

Reclamante: JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO Reclamado: FJD 

PROMOÇÕES EVENTOS BAR E RESTAURANTE LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por dano moral, ao argumento de que fora 

impedido de adentrar no estabelecimento da Reclamada mesmo 

informando ser Policial Militar e apresentando sua identidade funcional, eis 

que era necessário apresentar identidade funcional. A Reclamada, em 

contestação, alega que não há provas de que fora impedido de adentrar 

no recinto, apenas de que foram medidas para registro do mesmo no 

recinto, em virtude de até mesmo o Autor ser policial militar, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Da análise do 

processo e dos documentos apresentados pelas partes, releva mencionar 

que não restou comprovado ato ilícito cometido pela empresa Reclamada, 

tampouco de seus prepostos que apenas adotaram procedimento de exigir 

a sua carteira funcional. Aliás, as filmagens demonstram apenas que o 

segurança estava a fazer o seu trabalho, não verificada ameaça ou 

agressão ao Reclamante. Destaca-se que o constrangimento que alega ter 

passado deu-se em razão de sua própria conduta. Assim, tem-se que o 

Reclamante pode até ter sofrido aborrecimento, mas não parece que mero 

incomodo justifique a caracterização de danos morais e 

consequentemente dever de indenizar. Desta feita, diante da ausência de 

ato ilícito praticado pelo estabelecimento da Reclamada e por seus 

prepostos que apenas estava a realizar o seu serviço, tenho por 

procedente a presente ação. Corroborando: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MORAL. OFENSA VERBAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE 

DEVER DE INDENIZAR. Inexistindo um juízo de certeza e segurança no que 

diz respeito a existência de ofensa verbal por parte da ré contra a autora, 

deve ser afastada a pretendida indenização por danos morais. Prova 

testemunhal que não se mostrou esclarecedora, sendo insuficiente para 

fins de condenação o depoimento de pessoa ouvida na condição de 

informante por possuir clara inimizade com a ré. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70046176558, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de 

Julgamento: 29/03/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 19/04/2012)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO, pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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CASSIA CRISTINA PEDROSO (REQUERENTE)
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BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005161-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CASSIA CRISTINA PEDROSO REQUERIDO: OI BRASIL 

TELECOM Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. O aviso de recebimento encaminhado para a 

filial da empresa Reclamada, para a sua citação e intimação da audiência 

de conciliação foi recusado sem qualquer justificativa - id. 24585228. 

Desta feita, aplico-lhes o efeito da revelia. Destarte, passo à análise do 

mérito e das provas trazidas pela parte Autora, uma vez que a presunção 

de veracidade dos fatos decorrentes da revelia, não implica em 

consequente acolhimento do pedido exordial, pois apenas acarreta a 

aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de 

ingresso, devendo, pois, a parte Reclamante, provar os fatos constitutivos 

de seu direito. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade 

da inserção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que desconhece a origem do débito que ensejou 

anotação junto ao cadastro SPC/SERASA. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim 

estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pelo reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da contratação dos serviços caberia à Reclamada, haja vista a 

impossibilidade da parte autora fazer prova negativa, bastando que 

comprovasse materialmente fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito da parte autora, conforme preceitua o artigo 373, inciso II do Código 

de Processo Civil, vez que se beneficiaria com tal demonstração. Era 

imprescindível, portanto, que a Reclamada tivesse providenciado a juntada 

de documentos referentes ao contrato celebrado entre as partes, 

devidamente assinado pela parte autora, ou da gravação, no caso deste 

ter sido realizado verbalmente, mediante "callcenter", nos termos do art. 

373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Nesse sentido: “Número do 

processo: 1.0313.05.161881-4/001 - MTRelator: DÍDIMO INOCÊNCIO DE 

PAULAData do acordão: 24/08/2006Data da publicação: 

29/09/2006Ementa: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS 

-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - CELEBRAÇÃO 

PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - INCLUSÃO NO SERASA/SPC 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Certo é que a empresa prestadora 

de serviço telefônico é quem possui, consoante o princípio da aptidão da 

prova, condições de provar que a requerente foi quem celebrou o 

contrato. Assim, não tendo essa juntado documento em que conste a 

assinatura da autora requerendo o serviço, deve responder por eventual 

fraude ocorrida mediante o uso do nome dessa, vez que deve arcar com 

os riscos de sua atividade. Para fixar o quantum indenizatório deverá o 

magistrado valer-se da prudência para não aviltar a reparação ou 

enriquecer o beneficiário de forma ilícita.” (gn) No caso dos autos, diante 

da ausência de comprovação da contratação dos serviços pela parte 

autora, a Reclamada deve responder por eventual fraude, e ainda que se 

admita a existência de concorrência da atuação de terceiro para a 

contratação fraudulenta, que se assemelha muito à excludente de 

responsabilidade descrita pelo inciso II do § 3.º do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ao se analisar a questão sub judice sob o prisma 

criado pelos princípios que norteiam a legislação consumerista, não há 

como reconhecer a existência de uma relação jurídica entre as partes, 

pois a parte autora neste processo é consumidor por comparação, tendo 

em vista que apesar de não ter efetuado contrato com a Reclamada, foi 

prejudicado de qualquer forma, o que lhe permite seja albergada, pela 

legislação especial. Necessário ressaltar que não se imputa à parte 

Reclamada um ato ilícito doloso, porquanto ausente o elemento “vontade”. 
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Há, no entanto, um agir, ou uma forma de agir, que permite que fatos como 

os relatados nestes autos aconteçam, e que deve, necessariamente, ser 

atribuído àquele que por ela opta e que dela extrai suas vantagens, tendo 

em vista que a maneira que a empresa Reclamada vem agindo na 

realização de contratos com seus clientes traz consigo riscos que devem 

ser por ela assumidos. É bem verdade que a dinâmica das transações 

diárias praticamente inviabiliza que todas as medidas de precaução sejam 

realizadas. Não é menos verdade que existem diversas formas de 

falsificação que dificultam, cada vez mais, a identificação dos clientes. No 

entanto, é uma área de arbítrio da empresa, que ao optar por meios 

vulneráveis de contratação assume o risco por eventual contratação 

fraudulenta, ou seja, a fornecedora de produtos ou serviços deve se 

responsabilizar pelos prejuízos causados a terceiros em razão da sua 

atividade. Este é o risco do negócio. Dessa maneira, o nexo de 

causalidade resta evidenciado neste caso, uma vez que em razão de um 

modo de conduta da Reclamada, a parte autora teve seu nome negativado, 

em razão de uma dívida que não contraiu, vendo-se obrigado a procurar o 

Poder Judiciário para a satisfação do seu direito. Destarte, não pode o 

consumidor ser prejudicado pela má administração da empresa de 

telefonia, a evidenciar o defeito do serviço (art. 14 do CDC), hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in reipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não logrando êxito em 

comprovar a relação contratual e, via de consequência, que a inscrição 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela parte autora, o débito discutido nos autos deve ser 

declarado ilegal. Do mesmo modo, merece acolhimento o pedido de 

condenação da reclamada pelos danos morais, porquanto restou 

devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, notadamente 

porque inseriu indevidamente o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: "AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da 

indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, 

não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, 

devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se 

de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a 

natureza punitiva e disciplinadora da indenização. Apelo provido. 

(Apelação Cível Nº 70061113304, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 

10/09/2014) (TJ-RS - AC: 70061113304 RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/09/2014, Décima Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/09/2014)”. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação, e o faço para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito de 

R$ 549,40 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), 

discutidos nos autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a autora 

pelos danos morais por ela suportados em decorrência da negativação 

indevida, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso (29/07/2015), conforme dispõe o 

art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Outrossim, determino que a 

Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisum, providencie a exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, em relação ao débito discutido nos autos, sob pena 

de multa no importe de R$ 1.000,00(mil reais), não se trata de multa diária, 

em caso de descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis 

que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015817-43.2019.811.0001 

Reclamante: VISUAL FORMATURAS LTDA- ME Reclamado: JANAINA 

PACÍFICO DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Opino. Narra a parte autora que a Reclamada firmou 

contrato de compra e venda de álbum de fotografia, pelo valor de R$ 

1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais), a ser pago em 06(seis) 

parcelas de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), no entanto, deixou de 

realizar o pagamento das parcelas do referido contrato. A Reclamada, em 

defesa, alegou incompetência do juízo para analisar a pendenga, em razão 

de o contrato de sido celebrado na Cidade de Porto Alegre/RO. 

Inicialmente, cumpre mencionar que a incompetência deste juizado para 

analisar o feito está afastada, vez que não há no contrato cláusula que 

impeça a propositura da ação nesta Cidade, ressalto, inclusive, que o fato 

de a parte autora ter proposta a ação nesta Comarca não a impediu de 

apresentar defesa. Passo a analisar o mérito. No caso vertente a parte 

autora demonstrou que a Reclamada contratou e serviu-se dos serviços. 

Por outro lado, a Reclamada descurou de comprovar o efetivo pagamento 

pelos serviços que lhe foram prestados ou outro fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte Autora (art. 373, II, do CPC). 

Assim, sendo, tenho por procedente o pedido de condenação da 

Reclamada na obrigação de pagar os serviços que foram realizados sem 

a devida contraprestação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para condenar a reclamada a pagar à parte Autora o valor de R$ 

1.988,27 (um mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de 1% ao mês pelo 

INPC.IBGE a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1014748-73.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: EMANOELLY BARBOSA BORGES Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 
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segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do 

valor almejado em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência 

a Autora pretende declarar (R$ 196,17). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 10.196,17 (dez mil e cento e noventa e seis reais e 

dezessete centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências cabíveis para retificação do valor da causa junto ao sistema 

PJE. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR De início, o Réu 

suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual 

a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os 

meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DA SUPOSTA INÉPCIA DA INICIAL – DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser original, o que refletiria na inépcia da inicial. Vê-se que tal documento 

foi expedido pelo “SPC BRASIL”, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. Ademais, o artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. A eventual fragilidade das provas do alegado na inicial não 

está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, 

mas não sua extinção precoce. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da 

questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual 

contratação e legitimidade da negativação, deveriam ser demonstradas 

mediante a simples juntada do contrato assinado pela Autora, e fatura 

representando o débito no valor negativado, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pleiteia 

a Autora anular eventual negócio jurídico firmado entre as partes, e 

declarar a inexigibilidade da dívida que culminou na inserção do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito, à pedido do Réu, no valor de R$ 196,17 

(cento e noventa e seis reais e dezessete centavos), bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Ressalta-se que a Autora nega a 

existência de relação jurídica com o Réu. Oportunizada a conciliação (Mov. 

27320087), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 27573671), o 

Réu classifica os fatos como mero aborrecimento, que poderia ter sido 

solucionado na esfera administrativa. Impugnação apresentada à Mov. 

27984735. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto dano moral 

pleiteado pela Autora, em razão de débito desconhecido, e o Réu, por sua 

vez, nega a existência de tal dano. Importa consignar que a Autora nega a 

existência de vínculo contratual com o Réu. Para que o Réu seja 

responsabilizado, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação do Réu, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, 

qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação jurídica consigo. 

Não trouxe o contrato específico, sequer quaisquer documentos 

probatórios. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito 

pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do 

Réu, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos 

sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria 

ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 
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má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico entre as partes, relativo ao contrato nº 

016226121000075EC, e declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, 

no valor de R$ 196,17 (cento e noventa e seis reais e dezessete 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que o 

Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido (R$ 196,17 – contrato 

016226121000075EC, lançado em 11/06/2019 – Mov. 25622613), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que, apesar da falha na prestação de serviço, com o apontamento 

dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja 

idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, no caso, não há como se 

reconhecer os danos morais propriamente ditos. Isso porque, da análise 

dos extratos apresentados aos autos, tem-se que, à época do lançamento 

da negativação aqui discutida (11/06/2019), a Autora já tinha negativações 

anteriores em seu nome, à pedido de OI S/A e BRADESCARD, 

disponibilizadas em 01/10/2018 e 14/12/2018, respectivamente. (Mov. 

25622613) E apesar da Autora mencionar que os aludidos débitos 

estariam sendo discutidos em juízo, tem-se que, em relação ao débito da 

OI S/A, no valor de R$ 552,64 (quinhentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos), o mesmo foi discutido no processo nº 

1014744-36.2019.8.11.0001, que tramitou junto ao 4º Juizado Especial 

Cível. No entanto, em consulta ao sistema PJE, o aludido feito foi arquivado 

10/12/2019, pelo indeferimento da inicial. Assim, não tem o condão de 

subsidiar o afastamento da Súmula 385 do STJ. Por essa razão, a 

improcedência da pretensão indenizatória se impõe, pois, uma vez 

comprovado que havia anotação preexistente do nome da consumidora 

nos órgãos de proteção, não existe dano moral a ser indenizado, a teor do 

enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido, cito, inclusive, jurisprudência da Turma 

Recursal do nosso estado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM SERASA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. A 

parte Recorrente teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA. 

Diante da ausência de provas acerca da legitimidade da restrição, a 

sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para 

declarar a inexigibilidade do débito, julgando, porém, improcedente o pleito 

de indenização por danos morais em razão da existência de outras 

restrições preexistentes, aplicando- se o teor da Súmula 385 do STJ ao 

presente caso. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 341162420158110002/2017. J. em 10 Maio 2017. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Maio 2017.) Logo, havendo, 

pois, inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção, 

não existe o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito 

no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute, razão pela 

qual OPINO pelo indeferimento dos danos morais. Pelo exposto e 

fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes: 1. 

OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.196,17 (dez mil e cento e 

noventa e seis reais e dezessete centavos), com determinação à r. 

Secretaria para que adote as providências cabíveis para retificação do 

valor da causa junto ao sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de 

ausência de interesse de agir, suscitada pelo Réu, à defesa. 3. OPINO por 

reconhecer como legítimo o extrato de negativação apresentado pela 

Autora, à inicial, e por indeferir o pedido do Réu, em defesa, quanto a 

extinção do feito, sem julgamento do mérito. 4. NO MÉRITO, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante 

artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO por ANULAR eventual 

negócio jurídico entre as partes, relativo ao contrato nº 

016226121000075EC, e declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, 

no valor de R$ 196,17 (cento e noventa e seis reais e dezessete 

centavos). 6. Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de 

multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 7. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 196,17 – contrato 

016226121000075EC, lançado em 11/06/2019 – Mov. 25622613), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. 9. No que concerne 

aos danos morais, OPINO por indeferi-los, nos termos da Súmula 385 do 

STJ. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016668-82.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANTÔNIO MARCO GONÇALVES LEITE Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA SUPOSTA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR De início, o Réu suscita preliminar de 

falta de interesse de agir, por entender que não havia demonstração de 

pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas 

nuances, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, principalmente considerando que a solução da demanda 

exige prova predominantemente documental, razão pela qual passo ao 
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julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir, em favor do Autor, consoante determinado pelo artigo 6º, VIII 

do aludido diploma legal. DO PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA REVELIA 

Observo que, à impugnação, o Autor pleiteia pelo reconhecimento da 

revelia do Réu, ante ao fato da sua defesa, apresentada à Mov. 28451458 

ter sido genérica. O artigo 344 do CPC/15 permite o reconhecimento da 

revelia quando o Réu deixa de apresentar defesa aos autos. Neste caso 

específico, houve a apresentação da defesa. A eventual fragilidade dos 

seus termos pode subsidiar a procedência dos pedidos autorais, mas não 

o reconhecimento da revelia propriamente dita. OPINO, portanto, por 

indeferir o pedido formulado pelo Autor, à impugnação, no que diz respeito 

ao reconhecimento da revelia e aplicação de seus efeitos. DA ANÁLISE 

DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, na qual o Autor suscita suposta 

negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 1.783,23 (um mil e 

setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), à pedido do Réu, 

cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo que o Autor nega o 

vínculo específico contratual com o Réu. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 

282366766), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 28225327), o Réu se 

manifesta de maneira genérica, mas não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito aqui 

questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não juntou 

qualquer documentação à defesa. Impugnação apresentada à Mov. 

28451458. Pois bem. Da análise dos fatos, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se que, da defesa do 

Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações do autor, sequer legitima a negativação 

flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do 

Réu, na negligência no lidar com o consumidor, seja por não propiciar a 

segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor por débito cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja 

origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por anular 

eventual negócio jurídico entre as partes, e declarar a inexigibilidade da 

dívida aqui discutida, no valor de R$ 1.783,23 (um mil e setecentos e 

oitenta e três reais e vinte e três centavos). OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, incluído em 

07/04/2017 (Mov. 26103624), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 1.783,23 (um 

mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), lançada em 

07/04/2017, caso o Réu não o faça. Quanto ao dano moral, uma vez 

comprovado que a inclusão da negativação foi indevida, enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa, quando é cristalino que o fato 

danoso ocorreu em consequência do ato ilícito do Réu. Ora, o 

apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de 

maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. 

Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. Negativação 

indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em conformidade com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ? R$ 10.000,00. 

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 

9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso 

inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL Negativação 

do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que 

desse lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. 

sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de 

R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. 

Saliento que, neste caso, não há que se falar em incidência da Súmula 385 

do STJ, uma vez que a negativação anterior, que consta sob o nome do 

Autor, à pedido de Bradesco Cartões, está sendo discutida no processo 

nº 1016665-30.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 5º Juizado Especial 

Cível desta comarca. No que tange ao quantum indenizatório, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, 

considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar a preliminar suscitada pelo Réu quanto à 

suposta ausência de interesse de agir 2. No MÉRITO, comprovados o 

dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir 

a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º 

VIII do CDC. 3. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à 

impugnação, no que diz respeito ao reconhecimento da revelia e aplicação 

de seus efeitos. 4. OPINO por anular eventual negócio jurídico entre as 

partes, e declarar a inexigibilidade da dívida aqui discutida, no valor de R$ 

1.783,23 (um mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e três 

centavos). 5. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar que o Réu exclua 

o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, acima discriminado, incluído em 07/04/2017 (Mov. 

26103624), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 1.783,23 (um mil e setecentos e 
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oitenta e três reais e vinte e três centavos), lançada em 07/04/2017, caso 

o Réu não o faça. 8. OPINO por afastar a incidência da súmula 385 do STJ, 

nestes autos, para condenar o Réu em ressarcir ao Autor, à título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso (07/04/2017 – Mov. 26103624), 

e correção monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pelo 

Douto Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017570-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017570-35.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: FÁBIO FERREIRA NOGUEIRA Polo Passivo: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

Não obstante a irresignação da Ré, o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 12.000,00), e os valores cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 199,00 + 199,00 ). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 12.398,00 (doze mil e trezentos e noventa e oito 

centavos). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO NO MÉRITO, da 

análise da questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade 

de produção de provas em audiência de instrução para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a eventual 

contratação deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do 

contrato assinado pelo Autor, e fatura representando os débitos nos 

valores negativados, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade das negativações. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA 

– DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

na qual o Autor questiona os dois débitos no valor de R$ 199,00 (cento e 

noventa e nove reais) cada, que culminaram nas inserções do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, e almeja receber 

indenização pelos danos morais sofridos em decorrência das aludidas 

negativações. Oportunizada a conciliação (Mov. 28465533), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 28404338), a Ré fundamenta a negativação 

em suposto exercício regular de direito, e classifica os fatos como mero 

desconforto. Não colaciona qualquer documento probatório à defesa, mas, 

tão somente, representativo e constitutivo. Impugnação apresentada à 

Mov. 28445236. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento 

justamente em supostos débitos, cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, 

por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos 

os danos pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Ressalto que o Autor 

nega a existência de vínculo contratual com a Ré. Apesar da irresignação 

da Ré, analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, 

qualquer vínculo contratual que justificasse a cobrança de débito 

pendente em seu nome. Não trouxe o contrato propriamente dito, assinado 

pelo Autor, sequer as faturas representativas dos débitos. Ora, para que 

a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos autos, 

vislumbro que a Ré não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a 

existência do vínculo contratual entre as partes, sequer dos débitos 

propriamente ditos, pois deixou de apresentar o contrato firmado pelo 

Autor, bem como as faturas representativas das negativações. Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que 

excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam as cobranças e as 

negativações. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja por 

negativar, indevidamente, o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
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REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) RECURSO INOMINADO – 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida negativação 

dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de 

relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade 

da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos 

sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da 

operação, conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de 

prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida 

unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo 

autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo 

(cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência dos débitos que subsidiaram as negativações aqui 

discutidas, ambas no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), 

lançadas em 08/11/2019, concernentes aos contratos nº 189797791 e 

190807289. Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a 

Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente 

aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, acima 

discriminadas, caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débitos cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de 

maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem 

justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - 

Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que 

arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. 

Recurso inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. 

em www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Enaltece-se a conduta 

do Autor ao distribuir uma única demanda para discutir duas negativações 

lançadas pela mesma pessoa jurídica. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de 

dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 12.398,00 

(doze mil e trezentos e noventa e oito centavos), com determinação à r. 

Secretaria para que providencie à retificação junto ao Sistema PROJUDI. 2. 

NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a inexistência dos 

débitos que subsidiaram as negativações aqui discutidas, ambas no valor 

de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), lançadas em 08/11/2019, 

concernentes aos contratos nº 189797791 e 190807289. 4. 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. 5. OPINO por determinar que a Ré exclua 

o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente aos 

débitos aqui discutidos, acima discriminados, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, acima 

discriminadas, caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos 

de ordem moral sofridos pelo Autor, de responsabilidade da Ré, para 

condená-la ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 9.000,00 (nove mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(08/11/2019 – Mov. 26341276) e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto pelo Douto Magistrado. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NEVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002651-07.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ADRIANO NEVES PEREIRA Polo Ativo: DJALMA ALVES DA SILVA 
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PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. A presente demanda teve origem do Termo de 

Ocorrência lavrado no Processo nº 15/2020 JV 01, elaborado pelo Serviço 

de Atendimento Imediato do Poder Judiciário (SAI), na data de 22/01/2020. 

Como se sabe, o SAI é um serviço do poder judiciário, vinculado aos 

juizados especiais, cuja finalidade é atender, in locu, os acidentes de 

trânsito sem vítimas, proporcionando rapidez na solução dos conflitos. Ao 

compulsar os autos, vislumbro que, no aludido termo, lavrado pela r. 

conciliadora, constou a dinâmica do sinistro envolvendo as partes acima 

descritas, e a manifestação expressa de ambas, pela solução amigável do 

litígio. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se 

ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, 

dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, 

cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos 

formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes, e que ambas assinaram o termo de acordo, na presença da r. 

conciliadora. Portanto, nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, e 

possui a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes no Termo de Conciliação atrelado ao Processo n. 15/2020 

JV-01, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016971-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO ROCHA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA NEVES OAB - PR50183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016971-96.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: FELIPE AUGUSTO ROCHA NEVES Polo Passivo: AZUL LINHAS 

AÉREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, visando ao 

recebimento de indenização por danos morais. Antes da audiência de 

conciliação, as partes, voluntariamente, resolveram encerrar o litigio de 

maneira amigável, com a juntada de minuta de acordo à Mov. 27358752. 

Consigna-se que a petição de acordo foi juntada pelo advogado da Ré, o 

qual detêm plenos poderes para transigir (Mov. 27358758), e que está 

devidamente assinado pelo Autor. Certo é que se mostra lícito e louvável 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, estão devidamente representadas, e nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes à Mov. 27358752, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT 27/01/2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012886-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN HENRIQUE SANTANA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO Nº 1012886-67.2019.8.11.0001 AUTORA: 

VISUAL FORMATURAS LTDA RÉU: JEAN HENRIQUE SANTANA DE BRITO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 54 da Lei 

nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro 

grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA REVELIA Da análise dos 

autos, tem-se que o Réu, embora devidamente citado/intimado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 02/12/2019 

(Mov. 27350253), não o fez, sequer apresentou defesa aos autos, 

embora ciente das suas consequências, consoante se depreende da ata 

de Mov. 26735607. Ressalta-se o teor do Enunciado nº 05 do FONAJE, o 

qual estabelece que “a correspondência ou contra-fé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor”, exatamente o caso em tela. Ademais, o artigo 344 do 

CPC/15, assevera que, se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela 

Autora. Sob esse contexto, OPINO por reconhecer a revelia do Réu, Sr. 

Jean Henrique Santana de Brito, e por aplicar os seus efeitos, consoante 

artigo 344 do CPC/15 c/c artigo 20 da lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Verifico que o processo se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I e II do 

CPC. Sem preliminares a serem analisadas. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 26735607), o Réu se tornou revel. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta pela Autora em desfavor da Ré, narrando ser credora do valor 

atualizado de R$ 1.716,25 (um mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e 

cinco centavos), relativo à inadimplência em contrato de compra e venda 

de álbum de fotos, no valor inicial de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais). A Autora carreou à inicial o contrato nº 07678, assinado pelo Réu, 

em 18/06/2016. Pois bem. Da análise dos fatos entendo que a Autora 

logrou êxito em demonstrar a origem dos valores cobrados, ao passo que 

o Réu, voluntariamente, se tornou revel. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 
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COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. 

VENCIMENTO DA DÍVIDA. REVELIA DA RÉ. AUSENCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ARTIGO 373, INCISO II, 

DO CPC. PROCEDENCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (SANHUDO, José Ricardo do Bem. 

Recurso inominado n. 71007815301. J. em 31 Jul. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Ago. 2018.) Ação de cobrança. Contrato 

de Prestação de Serviços de Fotografia. Preliminares de Cerceamento de 

Defesa e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível a pretexto de 

necessidade de perícia grafotécnica. Afastamento. Recorrente que 

sustenta ilegitimidade passiva sob a alegação de que assinatura no 

contrato proveio do punho de sua esposa. Inocorrência. Violação ao 

princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade de invocação da própria 

torpeza. Contestação Intempestiva. Aplicação dos efeitos da revelia, cuja 

presunção de veracidade foi analisada de acordo com elementos 

probatórios constante dos autos. Sentença mantida. Recurso improvido. 

(AZEVEDO, Guilherme Facchini Bocchi. Recurso inominado n. 

1000758-30.2019.8.26.0637. J. em 03 Jul. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 21 Out. 2019.) Assim, não tendo o Réu demonstrado o 

pagamento, e, uma vez que a Autora comprovou a inadimplência e a 

origem do débito, a procedência dos pedidos autorais é medida que se 

impõe. No que tange ao valor específico da cobrança, observo que o 

contrato, em si, inadimplido pela Ré, alcança o montante de R$ 1.800,00 

(um mil e oitocentos reais), parcelado em doze vezes de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais). Sob esse contexto, temos os seguintes valores: 

PARCELA VALOR VENCIMENTO 01/12 R$ 150,00 10/08/2016 02/12 R$ 

150,00 10/09/2016 03/12 R$ 150,00 10/10/2016 04/12 R$ 150,00 

10/11/2016 05/12 R$ 150,00 10/12/2016 06/12 R$ 150,00 10/01/2017 

07/12 R$ 150,00 10/02/2017 08/12 R$ 150,00 10/03/2017 09/12 R$ 150,00 

10/04/2017 10/12 R$ 150,00 10/05/2017 11/12 R$ 150,00 10/06/2017 

12/12 R$ 150,00 10/07/2017 TOTAL: R$ 1.800,00 OPINO, portanto, por 

reconhecer o direito de cobrança à Autora, e por condenar a Ré à lhe 

pagar o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a vencimento de cada obrigação (artigo 397 

do C.C.– consoante tabela acima), e a correção monetária a partir do 

efetivo prejuízo (inadimplência). OPINO por estabelecer o prazo para 

pagamento, pelo Réu, em 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 500,00 (quinhentos reais). Pelo exposto, ante ao 

fundamentado e após analisar o arcabouço probatório constante nos 

autos: 1. OPINO por reconhecer a revelia do Réu, e por aplicar os seus 

efeitos, consoante artigo 344 do CPC/15, e art. 20 da Lei nº 9.099/95. 2. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o direito de cobrança à Autora, e 

por condenar a Ré à lhe pagar o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a vencimento de cada 

obrigação (artigo 397 do C.C.– consoante tabela acima), e a correção 

monetária a partir do efetivo prejuízo (inadimplência). 3. OPINO por 

estabelecer o prazo para pagamento, pelo Réu, em 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014669-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYZA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO Nº 1014669-94.2019.8.11.0001 AUTORA: 

RAYZA DE OLIVEIRA MENDES RÉU: MILLENIUM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA RÉ: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o 

patamar mínimo para o valor do dano moral perseguido (R$ 5.000,00), o 

valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 

c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da 

distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA À defesa, de Mov. 27798358, a 

Ré, Kasual Incorporadora e Construtora Ltda, suscitou que seria ilegítima 

para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que somente teria 

realizado a intermediação entre a cliente e a construtora. Sabe-se que a 

legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está legitimado para propor 

ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso 

de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.). E, neste 

caso, em atenção à responsabilidade solidária atinente à relação de 

consumo, preconizada no artigo 7º, parágrafo único do CDC, a Autora 

está legitimada a ingressar com a demanda contra todos aqueles que 

figuraram no processo de aquisição da casa, seja a imobiliária, seja a 

construtora. Nada impede que, caso queira, quem quer que seja, ingresse 

com ação de regresso em desfavor de quem entender pertinente. OPINO, 

portanto, por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela 

Ré, Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. DO MÉRITO DA REVELIA Da 

análise dos autos, tem-se que ambas as Rés foram devidamente 

citadas/intimadas para comparecerem a audiência de conciliação (Mov. 

27951324 e 27951328). Apesar de comparecerem à solenidade, apenas a 

Ré, Kasual Incorporadora e Construtora Ltda, apresentou defesa aos 

autos, à Mov. 27798358. O enunciado 11 do FONAJE esclarece que, nas 

causas de valor superior à vinte salários mínimos, como a presente, a 

ausência de contestação, ainda que presente o réu, implica a revelia. 

OPINO, assim, por reconhecer a revelia da Ré, Millenium Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, nos termos do artigo 344 do CPC/15. OPINO, no entanto, 

por afastar os seus efeitos, ante ao preconizado no artigo 345, I do 

CPC/15, haja vista a defesa apresentada pela corré, Kasual Incorporadora 

e Construtora Ltda. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Verifico que 

o processo se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I e II do CPC. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA 

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES Trata-se de Ação de Restituição de 

Indébito c/c Pedido de Dano Moral. Em síntese, a Autora narra a aquisição 

de um imóvel, por intermédio de um corretor da Ré, Kasual, no Residencial 

Novo Tempo. Que a concretização da compra e venda, estaria 

condicionada à intermediação imobiliária. Que, após efetuar o pagamento 

do sinal, no montante de R$ 2.000,00 (dois ml reais), em Junho/2018, foi 

informada, em 27/05/2019, pelo corretor da Kasual, sobre supostas 

mudanças e novos procedimentos para a aquisição do imóvel. Inclusive, 

que não seria mais no Residencial Novo Tempo, mas sim, no Residencial C 

& A Park Sul, que o substituiria. No entanto, assevera que os novos 

procedimentos, inviabilizaram a aquisição, haja vista as novas condições 

de pagamento, e a alteração no próprio valor do imóvel. Pleiteou, portanto, 

pela restituição do sinal, em 13/06/2018. Assevera que, apesar das Rés 

terem prometido a restituição, não o fizeram, até a presente data, sequer 

lhe garantiram qualquer previsão. Assim, pleiteia pela restituição do sinal, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o reconhecimento dos 
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danos morais. A Autora carreou aos autos o contrato de intermediação 

imobiliária com a Milleniun, e a prova de que o empreendimento seria de 

propriedade da construtora Kasual. Oportunizada a conciliação (Mov. 

27315641), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Apenas a Ré, Kasual, apresentou defesa, à 

Mov. 27798358. A Ré, Millenium empreendimentos imobiliários, tornou-se 

revel. Pois bem. Da análise dos fatos entendo que a Autora logrou êxito 

em demonstrar que adquiriu o imóvel das Rés, as quais, por sua vez, não 

atenderam à solicitação inicial da consumidora, alterando as condições 

contratuais, o que acabou por inviabilizar a continuidade do contrato. Ora, 

quando se firma um contrato, gera, no consumidor de maneira geral, que 

ele será executado nos termos ali discriminados, principalmente no que diz 

respeito à condições e valores. Neste caso específico, a rescisão do 

contrato se deu, justamente, porque as Rés, de maneira unilateral e 

inexplicada, alteraram as condições do contrato, e inviabilizaram a sua 

continuidade. E essa situação sequer é negada pela Kasual, em defesa, 

que, inclusive, assumiu o distrato e a necessidade de se devolver valores 

à Autora, apenas assevera que não teria previsão para fazê-lo, em razão 

da suposta crise econômica. No entanto, observo que a Ré não 

apresentou, à defesa, nenhum documento que demonstre tal alegação, 

sequer alternativas à consumidora. Deve-se deixar claro que a 

consumidora, parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual, não 

pode simplesmente se ver preterida da restituição de seus valores, ante a 

suposta situação econômica da Ré. Esse é um risco da atividade 

econômica por ela administrada, que não pode ser transferida ao mercado 

de consumo. Uma vez que é incontroverso que o negócio imobiliário não 

prosseguiu, por culpa exclusiva das Rés, tem-se que ambas cometeram 

ato ilícito, nos termos do artigo186 e 187 do Código Civil, pois violaram a 

dinâmica dos artigos 481 e seguintes do mesmo diploma legal. Isso porque, 

em contrato de compra e venda, há obrigações mútuas, sendo que, dentre 

outras, o adquirente obriga-se à pagar, e o vendedor, à transferir o bem 

com a garantia de que a posse será mansa e pacífica, o que não ocorreu 

no presente caso, aonde a Autora, apesar de ter pago o valor da entrada, 

não pôde dar continuidade ao contrato, como pactuado, ante às falhas na 

prestação de serviços, pelas Rés. Violam, ainda, o artigo 6º, II, III, IV, V e 

VI do CDC, pois divulgam um valor de um residencial, alterando as 

condições, posteriormente, o que deixa de ser informação adequada e 

clara, e passa a ser publicidade enganosa e abusiva, pois deixa a 

consumidora à mercê da boa vontade das Rés, para fins de restituição de 

valores. Consequentemente, deixam de prevenir e reparar os danos 

patrimoniais e morais à consumidora. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Compra e venda de bem imóvel. 

Devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem. 

Cabimento. Culpa dos réus pela rescisão do negócio. Réus que 

forneceram aos autores informações equivocadas acerca da obtenção do 

financiamento bancário. Falha no cumprimento dos deveres de 

informação, aconselhamento adequado e transparência. Consumidores 

hipossuficientes que não foram alertados sobre os riscos. Informação no 

stand de vendas de que o financiamento era viável também integra o 

contrato e cuja incorreção determina a responsabilidade do fornecedor 

pela impossibilidade do negócio. Recurso dos réus não provido. (VIEIRA, 

C l á u d i a  C a p u t o  B e v i l a c q u a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1014451-09.2016.8.26.0016. J. em 19 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Jan. 020) Dessa feita, diante da 

verossimilhança das alegações contidas na inicial, bem como do próprio 

reconhecimento, pela Ré, Kasual, quanto à necessidade de restituir o 

valor, e, considerando a revelia da Ré, Millenium, OPINO por condenar as 

Rés, solidariamente, ao reembolso do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

dispendido pela Autora à título de sinal, com correção monetária a partir do 

pagamento (13/06/2018 – Mov. 25605574), e juros de mora 1% ao mês, 

contado da citação (27/11/2019 – Mov. 27951324 e 27951328). DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que tange aos danos 

morais, é incontroverso que a frustração da Autora na aquisição do 

imóvel, por culpa exclusiva das Rés, com a necessidade de ingresso 

judicial para restituição do valor já pago, sem qualquer assistência por 

parte das Rés, são danos que extrapolam a esfera do mero dissabor 

cotidiano, posto que violam, claramente, a boa fé e segurança contratuais, 

acarretando às Rés a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. No 

que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira, que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa das Rés, bem 

como todas as circunstâncias que envolvem os fatos, de modo que não 

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante nas causadoras do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

Rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. Pelo exposto, ante ao 

fundamentado e após analisar o arcabouço probatório constante nos 

autos: 1. OPINO por retificar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil e novecentos e vinte reais), com determinação à r. Secretaria 

para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema 

PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada 

pela Ré, Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. 3. NO MÉRITO, OPINO 

por reconhecer a revelia da Ré, Millenium Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, nos termos do artigo 344 do CPC/15. OPINO, no entanto, por afastar 

os seus efeitos, ante ao preconizado no artigo 345, I do CPC/15, haja vista 

a defesa apresentada pela corré, Kasual Incorporadora e Construtora 

Ltda. 4. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para condenar as Rés, solidariamente, 

ao reembolso do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dispendido pela 

Autora à título de sinal, com correção monetária a partir do pagamento 

(13/06/2018 – Mov. 25605574), e juros de mora 1% ao mês, contado da 

citação (27/11/2019 – Mov. 27951324 e 27951328). 5. No que concerne 

aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e 

por CONDENAR as Rés, à pagar, solidariamente, indenização à Autora, em 

valor justo e razoável na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde a citação (Mov. 27/11/2019 – Mov. 27951324 e 27951328) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente, pelo Douto 

Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal
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Processo Número: 1006101-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

VICTOR RIBEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUCIANO RICCI (REQUERIDO)

MARIA ANDREA CARVALHO RICCI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA PEREIRA GONCALVES OAB - RO4498 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO Nº 1006101-89.2019.8.11.0001 AUTOR: 

VICTOR RIBEIRO MARTINS AUTORA: IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA ME RÉU: THIAGO LUCIANO RICCI RÉ: MARIA ANDREA CARVALHO 

RICCI PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 
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peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA E REVELIA Antes de 

adentrar ao mérito, observo que, à audiência de conciliação, realizada em 

17/10/2019, compareceram, apenas, a Autora, Ideale Negócios Imobiliários 

Ltda ME, uma pessoa por nome Cleonice Viana da Silva Kawabata, 

representando o Autor Victor Ribeiro Martins. Os Réus não se fizeram 

presente à solenidade, e foram representados pelo Sr. Edson Borges, que 

apresentou Carta de Preposição na oportunidade. Ou seja, na solenidade 

da conciliação, nem o Autor, Sr. Victor Ribeiro Martins, nem os Réus, 

Thiago Luciano Ricci e Maria Andrea Carvalho Ricci, se fizeram 

pessoalmente presentes. Apesar de terem comparecido pessoas físicas 

diversas, os representando, na condição de prepostos, o comparecimento 

pessoal das partes é obrigatório, consoante artigo 9º da Lei n. 9.099/95, e 

o Autor não pode, simplesmente, se fazer representar por terceira 

pessoa. Assim já decidiu a jurisprudência pátria: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. AUDIÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL 

DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR SE FAZER REPRESENTAR 

POR TERCEIRA PESSOA, AINDA QUE COM AMPLOS PODERES, E AINDA 

QUE SEJA SEU FAMILIAR. AUSÊNCIA QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ENTENDIMENTO PACIFICO – ART. 8º, CAPUT, DA LEI 9.099/95 

– APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

(SILVA,  Suzana Pere i ra  da .  Recurso  inominado n . 

0012034-75.2016.8.26.0477. J. em 26 Jul. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 15 Jan. 2020.) No mesmo sentido, prevê o Enunciado 20 do 

FONAJE: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Saliento que o Enunciado deixou claro que somente a pessoa 

jurídica poderia ser representada por preposto. Acaso permitisse a 

representação de pessoa física por preposto, teria previsto 

expressamente, o que não ocorreu. Em assim sendo, o artigo 51, I da Lei 

nº 9.099/95, deixa claro que quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, o mesmo será extinto sem 

julgamento de mérito. Por tal motivo, OPINO pela EXTINÇÃO do presente 

feito sem resolução de mérito, em relação ao Autor, Victor Ribeiro Martins, 

ante o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099, de 26.09.95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), OPINO por 

CONDENAR o Autor, Victor Ribeiro Martins, ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE e 

artigo 949, II da CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas deste feito, uma vez que 

a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). Tendo o feito prosseguido 

entre Ideale Negócios Imobiliários Ltda ME, e os Réus, Thiago Luciano Ricci 

e Maria Andrea Carvalho Ricci, saliento que, à audiência de conciliação, 

como salientado anteriormente, os Réus também não compareceram 

pessoalmente à solenidade, mas se fizeram representar por pessoa física. 

(Mov. 25125277) Ora, sob o mesmo contexto que subsidiou o 

reconhecimento da contumácia do Autor, Victor Ribeiro Martins, 

sustenta-se a necessidade de reconhecimento da revelia dos Réus Thiago 

Luciano Ricci e Maria Andrea Carvalho Ricci, nos termos do artigo 20 da lei 

n. 9.099/95. OPINO, no entanto, por mitigar os seus efeitos, ante a 

apresentação da defesa de Mov. 25307603. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Ultrapassadas essas nuances, verifico que o 

processo se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I e II do CPC/15. DO OBJETO DA COBRANÇA 

Trata-se de Ação de Cobrança, promovida pela Autora Ideale Negócios 

Imobiliários, em desfavor dos Réus, visando receber valores relativos à 

locação de imóvel comercial. Em síntese, a Autora se diz credora dos 

seguintes valores: Descrição Valor Vencimento IPTU Proporcional 2019 R$ 

547,40 12/09/2019 (Mov. 23358255) Fatura Energia Maio/2019 R$ 770,72 

08/06/2019 (Mov. 23358260) Fatura Energia Junho/2019 R$ 244,69 

08/07/2019 (Mov. 23358262) Aluguel Abril/2019 R$ 5.149,52 28/04/2019 

Aluguel Maio/2019 R$ 5.103,52 28/05/2019 Aluguel Proporcional 

Junho/2019 R$ 820,12 24/06/2019 Fatura de água Junho/2019 R$ 62,13 

24/06/2019 (Mov. 23358257) TOTAL DESPESAS: R$ 12.698,10 REFORMA: 

Produtos R$ 74,80 03/07/2019 (Mov. 23358651) Produtos R$ 82,02 

03/07/2019 (Mov. 23358651) Areia R$ 130,00 04/07/2019 (Mov. 

23358651) Mão de obra R$ 1.500,00 08/07/2019 (Mov. 23358651) 

Produtos R$ 2.038,50 10/07/2019 (Mov. 23358651) Tela R$ 461,50 

10/07/2019 (Mov. 23358651) Mão de obra R$ 2.500,00 19/07/2019 (Mov. 

23358651) Produtos R$ 400,00 22/07/2019 (Mov. 23358651) Telha e calha 

R$ 1.090,00 22/07/2019 (Mov. 23358651) Reparos no imóvel R$ 667,50 

23/07/2019 (Mov. 23358641) Tinta R$ 1.368,00 23/07/2019 (Mov. 

23358641) Produtos R$ 42,00 23/07/2019 (Mov. 23358651) Produtos R$ 

6,30 24/07/2019 (Mov. 23358651) Madeira R$ 110,00 24/07/2019 (Mov. 

23358651) Produtos R$ 55,69 26/07/2019 (Mov. 23358651) Argamassa R$ 

25,00 26/07/2019 (Mov. 23358651) Tinta R$ 141,09 29/07/2019 (Mov. 

23358641) Materiais para construção R$ 668,00 29/07/2019 (Mov. 

23358641) Locação para reparo R$ 555,00 25/07/2019 (Mov. 23358641) 

Porta R$ 193,00 25/07/2019 (Mov. 23358651) Mão de obra R$ 1.800,00 

02/08/2019 (Mov. 23358651) Serviços Elétricos R$ 800,00 08/08/2019 

(Mov. 23358651) Pintura R$ 4.000,00 08/08/2019 (Mov. 23358651) 

Locação para reparo R$ 445,00 24/08/2019 (Mov. 23358641) Locação 

caçamba R$ 700,00 08/07/2019 (Mov. 23358641) Cimento e outros R$ 

100,40 04/07/2019 (Mov. 23358641) Caixa d’água R$ 269,90 30/07/2019 

(Mov. 23358651) Locação caçamba R$ 250,00 02/08/2019 (Mov. 

23358651) Produtos R$ 237,38 16/08/2019 (Mov. 23358651) Porta R$ 

316,81 19/08/2019 (Mov. 23358651) TOTAL REFORMAS: R$ 21.027,89 

Observo que, em emenda à inicial, de Mov. 23478162, o Autor se dispôs à 

arcar com metade do valor das reformas, o que pressupõe estar 

cobrando, nesta oportunidade, o valor de R$ 10.513,94 (dez mil e 

quinhentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Em defesa 

tempestiva (Mov. 25307603), os Réus reconhecem a contratação e a 

renovação automática do contrato, em 27/12/2017, mas assevera que o 

imóvel estaria, hoje, em melhores condições do que quanto locado, pois 

teria realizado uma série de benfeitorias no imóvel. Assevera ter entregue 

as chaves do imóvel, na imobiliária, em 26/05/2019, e discorda do aluguel 

de Abril, Maio e Junho, uma vez que já teria pago os alugueis de Março à 

Abril, bem como a energia de Maio/2019. Considera indevida a cobrança 

de Junho/2019, haja vista a desocupação do imóvel e entrega das chaves 

em 26/05/2019. Pleiteia pela condenação dos Autores em litigância de má 

fé. Impugnação apresentada à Mov. 25504251, reconhecendo o 

pagamento do valor de R$ 770,72 (setecentos e setenta reais, no que diz 

respeito à fatura de energia do mês de Maio/2019. Reitera os demais 

pedidos, haja vista que não houve a desocupação completa do imóvel, 

posto que o vigilante do Réu ainda permanecia no local. Pois bem. A 

existência de saldos remanescentes a serem adimplidos, objeto das 

cobranças, é incontroverso. A divergência, ao nosso sentir, tem guarida, 

apenas, no montante a ser cobrado. Da análise dos fatos, tenho que, 

excetuando o valor de R$ 770,72 (setecentos e setenta reais e setenta e 

dois centavos), incontroversamente já adimplido, a parte Autora tem o 

direito de receber os valores remanescentes, à título de reforma do imóvel, 

para nova locação, IPTU proporcional, energia, alugueis e água. Tais 

despesas são devidas, posto que previstas no contrato de locação de 

Mov. 23358266. Observo que as reformas foram necessárias, posto que, 

no laudo de vistoria de saída, de Mov. 23358653, realizada pela imobiliária 

Autora, deixa claro uma série de reformas que deveriam ser realizadas no 

imóvel, para fins de encerramento definitivo do contrato, e devolução do 

imóvel nos mesmos moldes como entregue à locação. Noto, ainda, que a 

aludida vistoria foi realizada no dia 30/05/2019, e que as despesas 

cobradas pela Imobiliária Autora, à título de reforma, se deram em 

momentos posteriores, justamente pela inércia dos Réus em entregarem o 

imóvel na forma prometida. No entanto, não há que se falar em cobrança 

de Alugueis proporcionais ou consumo de energia e água, posteriores à 

30/05/2019, posto que os Réus não mais foram responsáveis pelos 

mesmos. Sob esse contexto, tenho que são devidos pelos Réus, à Autora, 

os seguintes valores: Descrição Valor Vencimento IPTU Proporcional 2019 

R$ 547,40 12/09/2019 (Mov. 23358255) Fatura Energia Maio/2019 R$ 

770,72 08/06/2019 (Mov. 23358260) Fatura Energia Junho/2019 R$ 244,69 

08/07/2019 (Mov. 23358262) Aluguel Abril/2019 R$ 5.149,52 28/04/2019 

Aluguel Maio/2019 R$ 5.103,52 28/05/2019 Aluguel Proporcional 

Junho/2019 R$ 820,12 24/06/2019 Fatura de água Junho/2019 R$ 62,13 

24/06/2019 (Mov. 23358257) TOTAL DESPESAS: R$ 11.571,16 Ao aludido 

valor, deve-se acrescer o montante dispendido para reforma (R$ 

10.513,94). OPINO, assim, por reconhecer o direito de cobrança à Autora, 

para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 
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22.085,10 (vinte e dois mil e oitenta e cinco reais e dez centavos). DA 

MULTA DA CLÁUSULA 9.1. Consoante cláusula 9.1., o inadimplemento dos 

calores à título de alugueis, acarretaria a incidência de multa de 10%. 

Considerando que foram inadimplidos dois alugueis (Abril e Maio/2019), 

entendo pertinente a incidência das respectivas multas (R$ 514,95 + R$ 

510,35), as quais, somadas, alcançam o montante de R$ 1.025,30 (um mil 

e vinte e cinco reais e trinta centavos). OPINO, assim, por reconhecer o 

direito de cobrança à Autora, para condenar os Réus, solidariamente, ao 

pagamento do valor de R$ 1.025,30 (um mil e vinte e cinco reais e trinta 

centavos), à título de multa. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Não 

obstante a previsão contratual, no que diz respeito aos honorários 

específicos, OPINO por indeferi-los, nos termos do artigo 54 da lei nº 

9.099/95. Pelo exposto, ante ao fundamentado e após analisar o 

arcabouço probatório constante nos autos: 1. OPINO pela EXTINÇÃO do 

presente feito sem resolução de mérito, em relação ao Autor, Victor 

Ribeiro Martins, ante o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099, de 

26.09.95. 2. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), OPINO 

por CONDENAR o Autor, Victor Ribeiro Martins, ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE e 

artigo 949, II da CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas deste feito, uma vez que 

a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª 

Turma Recursal de Mato Grosso, j. 24-6-2009). 3. OPINO pelo 

reconhecimento da revelia dos Réus Thiago Luciano Ricci e Maria Andrea 

Carvalho Ricci, nos termos do artigo 20 da lei n. 9.099/95. OPINO, no 

entanto, por mitigar os seus efeitos, ante a apresentação da defesa de 

Mov. 25307603. 4. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o direito 

de cobrança à Autora, e condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento 

do valor de R$ 22.085,10 (vinte e dois mil e oitenta e cinco reais e dez 

centavos), à título de aluguéis e despesas, consoante tabelas acima 

discriminadas, e, ainda, ao pagamento do valor de R$ 1.025,30 (um mil e 

vinte e cinco reais e trinta centavos), à título de multa. Os aludidos valores 

deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação 

(19/09/2019 – Mov. 25080642), e a correção monetária a partir de cada 

efetivo inadimplemento. 5. Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado 

pelos Réus, à defesa, no sentido de condenação dos Autores em litigância 

de má fé, posto que ausentes os requisitos específicos dos artigos 79 e 

80 do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012569-69.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MARIA BENEDITA DE ALMEIDA FILHA Polo Passivo: BANCO DO 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, 

o Réu insurgiu-se contra o pleito de justiça gratuita formulado pela Autora. 

Nesse peculiar, OPINO por afastar a aludida irresignação, pois o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares suscitadas pelo 

Réu. NO MÉRITO, da análise dos autos, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 CPC/15, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que os fatos aqui discutidos demandam de prova 

meramente documental. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Réu, 

à Mov. 26450809, no que diz respeito à designação de audiência de 

instrução. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I 

do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA 

COBRANÇA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega a Autora que teve seu 

nome negativado, indevidamente, pelo Réu, no valor de R$ 74,84 (setenta 

e quatro reais e oitenta e quatro centavos), embora tenha efetuado o 

pagamento tempestivo do débito, consoante extrato apresentado. Assim, 

requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por 

danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. (Mov. 26595881) 

O Réu, em defesa tempestiva (Mov. 26450809), de maneira genérica, 

defende a legitimidade da negativação, ante ao exercício regular do direito. 

Impugnação não apresentada, embora a Autora tivesse ciência do prazo e 

importância de tal comportamento. Pois bem. Da análise dos fatos, apesar 

da inversão do ônus da prova, consigna-se que o Réu, em sua defesa, 

não trouxe qualquer documentação que atestasse a idoneidade da 

negativação após o pagamento tempestivo do débito. Portanto, 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Apesar do Réu sustentar 

a tese de que a negativação seria devida, menciona faturas e telas 

sistêmicas em valores diversos. Insinua que a Autora teria se 

comprometido a efetuar o pagamento do valor negativado, em 11/01/2019, 

e que a negativação teria permanecido no sistema até então, com baixa 

em 15/01/2019, não é o que se extrai dos documentos carreados aos 

autos. Ora, a negativação propriamente dita foi lançada nos órgãos de 

proteção ao crédito em 26/07/2019, apesar de adimplida na data do 

vencimento (Mov. 25117074, p. 05). Observo, inclusive, que o código de 

barras do boleto questionado, coincide com o comprovante de pagamento 

apresentado (Mov. 25117074, p. 05). Ademais, é incoerente a defesa do 

Réu, haja vista que, apesar de sustentar a tese de que a negativação teria 

ficado registrada no sistema até 15/01/2019, a negativação é bem 

posterior, datada de 26/07/2019. Ressalta-se que qualquer período que a 

negativação permanecesse, ela seria considerada indevida, posto que o 

valor específico ali lançado, foi devidamente adimplido no prazo. Assim, 

tem-se que a negativação indevida dos dados da Autora, nos órgãos de 

proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, consoante 

documento trazido por si em sua inicial, e não corresponde ao exercício 

regular do direito por parte do Réu, uma vez que a autora demonstrou que 

o valor negativado já havia sido pago dentro do prazo. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, o Réu não demonstrou fato impeditivo, 

desconstitutivo ou modificativo dos argumentos da Autora, que lhe desse 

o direito de ensejar a cobrança ou seu apontamento em órgão de proteção 

ao crédito, restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão 

pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, no valor de 

R$ 74,84 (setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), ante ao 

adimplemento tempestivo demonstrado pela Autora. Consequentemente, 

OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar cobranças com o 

mesmo fundamento, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a qual passará a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da continuidade da cobrança após o trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

valor de R$ 74,84 (setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 

relativo ao contrato nº 15599840167872629-0, lançado em 26/07/2019, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 
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R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. No que diz respeito 

à responsabilidade civil, para sua configuração, é imprescindível a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Neste caso, como vislumbrado, a conduta do Réu 

em negativar o nome da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, 

mesmo após o pagamento tempestivo do débito, constitui ato ilícito, nos 

termos dos artigos 186 e 187 do C.C., pois viola toda a dinâmica do direito 

do consumidor, em especial o artigo 6º, III, IV e VI do CDC. E, analisando o 

pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos 

dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito já pago, 

constitui falha na prestação do serviço apta a gerar a obrigação de 

indenizar: RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA JÁ 

QUITADA –DANOS MORAIS IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA DESDE A DATA 

DO EVENTO DANOSO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 54 DO STJ - DADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. (OLIVEIRA, Luciana Novakoski Ferreira 

Alves de. Recurso inominado n. 1000884-03.2019.8.26.0016. J. em 14 

Nov. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Jan. 2020.) VÍCIO NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DE FATURA PAGA. PROVA 

DOCUMENTAL. 1. Comprovado o pagamento documentalmente pelo 

contratante, a cobrança do valor pelo fornecedor, integralmente ou 

parcialmente, é indevida. Pagamento que extingue a dívida até o seu limite, 

in casu, totalmente. DANO MORAL. IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR 

DÍVIDA QUITADA. 2. A mera inscrição do nome da empresa por dívida 

quitada é capaz, in re ipsa, de gerar danos morais. Precedentes. 3. Dano 

moral presente no caso concreto, em que houve inscrição por dívida 

quitada. 4. Valor fixado com razoabilidade que se mantém. 5. Recurso a 

que se conhece e ao qual se nega provimento." (ROISIN, Christopher 

Alexander. Recurso inominado n. 1004266-04.2019.8.26.0016. J. em 08 

Out. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Jan. 2020). Nesses 

moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade 

Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.), está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 

944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que 

entendo pertinente na proporção de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Pelo 

exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas 

colacionados por ambas partes: 1. OPINO por afastar a irresignação do 

Réu quanto ao trâmite processual sob à égide da justiça gratuita. 2. OPINO 

por indeferir o pedido formulado pelo Réu, à defesa, no que diz respeito à 

designação de audiência de instrução, posto que dispensável à formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 3. Sem preliminares 

suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a 

relação de consumo, consoante 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da 

Autora, conforme autorizado pelo artigo 6º, VIII. 4. OPINO por DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, no valor de R$ 74,84 (setenta e quatro reais 

e oitenta e quatro centavos), ante ao adimplemento tempestivo 

demonstrado pela Autora. 5. Consequentemente, OPINO por condenar o 

Réu à abster-se de efetuar cobranças com o mesmo fundamento, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

a qual passará a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

continuidade da cobrança após o trânsito em julgado da presente. 6. 

OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no valor de R$ 

74,84 (setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao 

contrato nº 15599840167872629-0, lançado em 26/07/2019, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. 8. Por fim, OPINO 

por CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada, e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso. (26/07/2019 

– Mov. 25117074, p. 06) Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1003078-38.2019.811.0001 Polo 

Ativo: CILENE FERREIRA DA SILVA Polo Passivo: ÁGUAS CUIABA S.A. – 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA PREMILINAR DE 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Antes de adentrar ao mérito, tem-se que a Ré 

suscitou a necessidade de prova pericial no hidrômetro do Autor, o que 

afastaria a competência do juizado especial. Nesse peculiar, entendo que 

as provas juntadas aos autos, em concurso com as alegações das 

partes, são suficientes para a solução da controvérsia. Ademais, a 

jurisprudência já entendeu que “nas ações que versam sobre cobrança 

atípica pelo serviço de abastecimento e água, cabe à concessionária 

demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em 

razão da inversão do ônus da prova.” (DORIGATTI, Nelson. Recurso 

inominado n. 638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 01 Maio 2018.) Razão pela qual OPINO por 

afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entendê-la 

imprescindível para a resolução da presente demanda. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos, verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas (Id. nº 

24515290), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)” (TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, é 

patente a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da Ré à 

provar o insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, razão pela qual OPINO por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova, nos termos art. 6º, VIII do CDC, com o fito de propiciar equilíbrio na 

relação processual. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 
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de Reclamação Cível proposta pela parte Autora na qual a mesma afirma 

que a ré fez cobrança de valores indevidos, pretendendo a revisão de 

valores, e indenização por danos morais. Em síntese, a Autora se 

reconhece como consumidora da Ré, mas questiona o débito no valor de 

R$ 725,48 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) a 

título de consumo de água, com vencimento em 23/07/2019. Além disso, 

afirma que tem uma média de consumo de R$ 65,00 (sessenta e cinco 

reais) mensais, conforme documento de id. 22660139, o que condiz com o 

relatório apresentado pela ré no id. 24753173, eu inclusive tem diversos 

faturamentos com leituras feitas in loco. Requer, assim, o refaturamento 

da cobrança encaminhada pela ré, bem como indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda, conforme id. 

24515290. A Ré apresentou defesa tempestiva, informando que houve 

uma vistoria no hidrômetro da parte Autora, oportunidade em que teria 

verificado que havia vazamento de água no interior do imóvel. Dessa feita, 

salienta a ré ter notificado à parte Autora e lhe propiciado o contraditório e 

ampla defesa com relação às vistorias, fiscalizações. Requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Diante da alegada inversão 

probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré 

provar a veracidade de suas alegações, seja na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja porque a sua assertiva seria fato extintivo, modificativo 

ou extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em 

comento, tem-se que a irresignação da Autora diz respeito, primeiramente, 

à imputação, pela Ré, de uma fatura com cobrança de multa, relativa à 

suposta fiscalização e constatação de vazamento em sua unidade de 

consumo. Apesar da Ré asseverar pela regularidade do procedimento 

administrativo, é de e notar que o mesmo foi elaborado de maneira 

unilateral, sem propiciar à parte Autora o exercício pleno do seu direito 

constitucional ao contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, 

tendo em vista que a mesma não acompanhou o procedimento 

administrativo. Ainda sim, a parte ré, imputou a responsabilidade a parte 

autora, sem, ao menos, garantir um processo administrativo transparente, 

com pleno exercício do contraditório e da ampla, para então efetivamente 

averiguar se a parte Autora detinha alguma responsabilidade sob os fatos, 

ou se era tão vítima quanto a Ré alega ser. Da análise dos documentos 

acostados à defesa, observa-se que a equipe esteve no local sem 

comunicar a parte Autora e que toda a fiscalização foi realizada à sua 

revelia. Não houve qualquer comprovação de comunicação, tampouco foi 

colhida a assinatura da autora ou qualquer outra pessoa que residisse ou 

estivesse no imóvel nas oportunidades que a ré procedeu com as 

vistorias e fiscalizações, não tendo a ré se preocupado, efetivamente, 

com a formalidade da comunicação para o exercício pleno do contraditório 

administrativo pela parte Autora. Ora, como se tratava de reconhecimento 

de responsabilidade, com reflexo pecuniário, e considerando 

principalmente que a ré, por ser uma concessionária de prestação de 

serviço público, tem por obrigação realizar todos os procedimentos 

administrativos com lisura, e respeitando os princípios constitucionais e 

administrativos. Logo, deveria ter possibilitado a parte autora, defesa 

prévia, antes da imposição de sua responsabilidade. No entanto, a Ré já 

emitiu a fatura constando já constando o valor integral do débito 

questionado pela autora, e ainda a coagiu a realização do pagamento sob 

ameaça de suspensão do fornecimento de água. Importa consignar que a 

Ré assevera a regularidade de suas atitudes, em observância à Res. 

Normativa nº 05/12 da AMAES. De início, tem-se que a aludida resolução 

jamais poderá prevalecer-se às regras gerais estabelecidas na 

constituição federal, bem como ao Código de Defesa do Consumidor. 

Tem-se, no entanto, que a aludida resolução deixa claro no artigo 111, I, 

que o Termo de Ocorrência de Irregularidade deve ser devidamente 

assinado pelo responsável pela unidade usuária, o que não se viu no 

documento apresentado pela ré. Nota-se assim, que a ré sequer observa 

as normas de sua agencia reguladora. Nesse contexto, tem-se que a Ré 

comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de 

valores da parte consumidora, deixa de observar o procedimento 

predisposto na Res. Normativa nº 05/12 da AMAES. As condutas da Ré, 

portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações 

adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial 

coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação 

de serviço, que lhe causa danos morais, e compromete a adequada e 

eficaz prestação do serviço. Logo, o suposto vazamento de água que a ré 

afirma ser no interior do imóvel, por si só, sem a observância do devido 

processo administrativo ou a demonstração do efetivo envolvimento da 

parte Autora no fato, ou mesmo no próprio Termo de Ocorrência e 

Irregularidade válido, não possui o condão de imputar a obrigação à parte 

consumidora quanto ao pagamento de consumo em razão do vamento, 

porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. É a 

empresa fornecedora de água quem tem de provar que o fato danoso não 

ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, pois ela é 

quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações, o que não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a 

responsabilidade da empresa reclamada, como fornecedora de serviços, 

é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que 

lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

Autora. Dessa feita, o faturamento da água que teria vazado foi imputada 

a responsabilidade unilateralmente pela concessionária, sem oportunizar o 

pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, 

impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, principalmente 

quando a Ré não comprovou a legalidade da cobrança, sequer a 

responsabilidade da parte Autora com os fatos. Assim, uma vez que não 

há prova suficiente que demonstre a legalidade da multa, ou da 

contribuição específica da Autora para tal, sequer há comprovação da 

pertinência da cobrança das multas impostas, OPINO por tornar definitiva a 

decisão de antecipação do mérito (id. 22682972), declarando a 

inexistência do débito específico no específico no valor de R$ 725,48 

(setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). OPINO 

ainda, que a ré realize o imediato refaturamento do consumo relativo à 

estes meses, tomando como base o consumo doze meses anteriores ao 

reclamado. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que o mesmo é 

devido, ante a submissão da parte consumidora à situação vexatória de 

se ver cobrada por valores não consumidos, mesmo com a autora 

buscando solucionar o impasse de forma administrativa, e ainda, 

tolhendo-lhe o direito de ampla defesa e contraditório no processo 

administrativo. Há, ainda, a ameaça de negativação e interrupção efetiva 

da prestação de serviço essencial, em caso de não pagamento. Aliado a 

isso, temos, também, a imputação ao consumidor da conduta de fraude, 

sem qualquer aferição robusta dos fatos propriamente ditos ou do 

envolvimento da parte Autora. O entendimento jurisprudencial sobre o 

tema é o seguinte: Recurso inominado – direito do consumidor – cobrança 

de contas de água com base em Termo de Ocorrência lavrado 

unilateralmente (e sem testemunhas) em desfavor da recorrida - 

existência de furo na tampa plástica do hidrômetro que não é suficiente 

para provar a ocorrência da fraude ou que a recorrida tenha se 

beneficiado de eventual fraude – sentença de procedência mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos – recurso não provido. (MURATA, 

Daniela Mie. Recurso inominado n. 0000357-63.2018.8.26.0320. J. em 18 

Maio 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br.) RECURSO INOMINADO – Obrigação 

de fazer e declaração de inexigibilidade de débito (Sabesp) – Constatação 

de fraude em hidrômetro – Perícia – Desnecessidade no presente caso, 

pois os elementos contidos nos autos são suficientes à solução do litígio - 

Retirada do hidrômetro do local e cobrança de diferenças 

correspondentes a período anterior - Auto de inspeção e infração 

elaborado unilateralmente - Declaração de inexigibilidade que se apresenta 

de rigor – Ilegalidade – ofensa ao devido processo legal – interrupção no 

fornecimento do serviço – Sentença que determinou o restabelecimento do 

serviço no prazo de 24 horas sob pena de pagamento de multa diária e 

declarou a inexigibilidade dos valores referentes a acordo celebrado pelo 

autor para pagamento dos valores apurados unilateralmente pela 

recorrente – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 

SEABRA, Luciana Viveiros Corrêa dos Santos. Recurso inominado n. 

0020833-46.2016.8.26.0562. J. em 29 Set. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br). Assim, a cobrança nos moldes formulados demonstra a 
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tentativa da Ré em impor a sua superioridade técnica e econômica à parte 

consumidora, a qual torna-se vítima da má prestação de serviço e 

submissa às suas vontades, razão pela qual OPINO por reconhecer o 

dano moral in re ipsa. Ressalto que o nexo de causalidade, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente comprovado, 

posto que, não fosse a cobrança indevida de valores frágeis e a 

imputação unilateral de responsabilidade à parte Autora, inclusive com 

ameaças de interrupção da prestação de serviços essenciais, os danos 

não teriam se concretizado. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém, deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO para afastar a 

preliminar suscitada, e NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º CDC, para 

DEFERIR a inversão do ônus da prova, em favor da parte Autora. 2. OPINO 

por tornar definitiva a decisão de antecipação de mérito (id. 22682972),, 

declarando a inexistência do débito específico no valor de OPINO pelo 

refaturamento do débito específico no valor de R$ 725,48 (setecentos e 

vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), e que a ré realize o 

imediato refaturamento do consumo relativo à estes meses, tomando como 

base o consumo doze meses anteriores ao reclamado; 3. OPINO por 

reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré e por 

CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO 

por arbitrar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (23/07/2019 – data de 

vencimento da fatura com débito indevido), e a correção monetária, a 

partir da prolação desta sentença. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012261-33.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LOTERICA GENERAL MELLO LTDA - ME Polo Passivo: BANCO DO 

BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, conforme id. 

26359114, as partes remeteram a contestação e impugnação no que 

tange as provas que pretendiam produzir. Da análise do processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DO MÉRITO Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do BANCO DO 

BRASIL SA, por motivos discutidos nos autos 8084756- 

58.2016.8.11.0001. Em apertada síntese, afirma a requerente que 

respondeu ao processo 8084756- 58.2016.8.11.0001, no qual aquela 

parte autora, Sr. LUCIMARIO S NASCIMENTO, alegou ter comparecido a 

lotérica parte autora no dia 04/07/2016 pretendendo realizar um saque no 

valor de R$ 270,19 (duzentos e setenta reais e dezenove centavos), para 

pagamento de três faturas. O consumidor tentou realizar a operação, 

porém, a mesma não foi concluída, em razão de problemas operacionais, 

contudo, o valor foi lançado na conta corrente do consumidor, lhe 

causando alegados prejuízos. A autora buscou solucionar resolver a 

questão entre a ré o consumidor, todavia, não foi possível, e no dia 

06/07/2019 o autor retornou a lotérica autora para o pagamento das 

faturas, repetindo a operação. Em contato com a Caixa Econômica, 

parceira da autora, a mesma informou por e-mail, que a operação foi 

cancelada pelo Banco do Brasil - ré, conforme id. 25031681. Naqueles 

autos a parte ré formalizou acordo com o Sr. Lucimario, e a parte autora 

foi condenada ao pagamento de danos, os quais pretende ser indenizada 

materialmente no valor global de R$9.379,96 (nove mil trezentos e setenta 

e nove reais e noventa e seis centavos), dos quais, R$6.110,87 (seis mil 

cento e dez reais e oitenta e sete centavos) teriam sido pagos ao 

consumidor demandante daqueles autos; R$ 1.104,49 (mil cento e quatro 

reais e quarenta e nove centavos) pagos de custas de Recurso 

Inominado; e R$2.164,60 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e 

sessenta centavos) pagos a título de honorários advocatícios. 

Oportunizada a conciliação (id. 25059827), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (id. 25347384), a ré afirma que não houve falha em sua 

prestação de serviços que não restou comprovado que a operação 

ocorrida no dia 04/07/2019 foi de fato lançada no extrato da conta 

corrente do Sr. Lucimario. Insta destacar que no presente caso, não se 

discute mais quanto a existência do lançamento equivocado, que inclusive 

restou comprovado, bem como a responsabilidade pelo mesmo mediante o 

documento de id. 25031681. Ademais, neste caso, controvérsia reside no 

direito de regresso da autora no que tange a responsabilidade que lhe foi 

atribuída ao caso e ao dever indenizatório que lhe foi imposto na ação 

indenizatória movida pelo consumidor. Incumbe à Reclamada as suas 

assertivas, por ser fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Não foi possível verificar que de fato a parte 

reclamada não teve responsabilidade no dano gerado ao consumidor, bem 

como, restou comprovado que o erro derivou exclusivamente de seu 

sistema operacional. O Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Logo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam a sua alegação, e 

de outro lado, a parte ré não apresentou nenhuma documentação que 

afaste a pretensão da autora. Ressalta-se que a parte ré não demonstrou 

ter tomado quaisquer medidas com a finalidade de diminuir ou extinguir dos 

transtornos experimentados pela parte autora ou seu consumidor. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No que tange ao 

pedido de danos morais, tenho que este é cabível, tendo em vista que, 

conforme entendimentos jurisprudenciais, o dano moral à pessoa jurídica 

configura-se quando provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da 

violação a direitos inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à 

imagem e bom nome comercial. Segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa, 

"em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge 

seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, 

ainda que indireta.” Nesse sentido: APELAÇÃO – AÇÃO de INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – A 

pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que haja ofensa à sua 

honra objetiva - Dano moral confirmado pela simples negativação indevida 

do nome do interessado no cadastro de proteção ao crédito – Incidência 

da Súmula n. 227 do STJ – Gravame que causa abalo à honra objetiva da 
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empresa consumidora, notadamente à credibilidade e imagem perante 

seus clientes e fornecedores – Gravidade da conduta da empresa ré que 

atinge o patamar de gravame moral indenizável – Montante que deve se 

revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, 

razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – 

REDUÇÃO – DESCABIMENTO – Montante que deve se revestir do caráter 

compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não 

pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Condenação da ré ao 

pagamento de indenização arbitrada pelo juízo no valor de R$ 10.000,00 – 

'Quantum' indenizatório adequado – Razoabilidade e proporcionalidade 

atendidas. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - APL: 

10003714120178260360 SP 1000371-41.2017.8.26.0360, Relator: Luis 

Fernando Nishi, Data de Julgamento: 13/09/2018, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 13/09/2018) Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No 

que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em 

prejuízos de ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

747.), tem-se que é inadmissível que a autora tenha seu patrimônio 

material diminuído em razão de problemas sistêmicos da ré. Ora, se a 

culpa pelos transtornos experimentados pelo consumidor da autora é 

exclusiva da ré, por falha em seu sistema operacional, é lícito que a autora 

seja indenizada pelos valores outrora condenada. Destaco que, a autora 

pretende o recebimento de R$9.379,96 (nove mil trezentos e setenta e 

nove reais e noventa e seis centavos). Sendo: ( i ) R$6.110,87 (seis mil 

cento e dez reais e oitenta e sete centavos) teriam sido pagos ao 

consumidor demandante daqueles autos; ( ii ) R$ 1.104,49 (mil cento e 

quatro reais e quarenta e nove centavos) pagos de custas de Recurso 

Inominado; e ( iii) R$2.164,60 (dois mil cento e sessenta e quatro reais e 

sessenta centavos) pagos a título de honorários advocatícios. Dos quais, 

conforme observa-se dos id. 25032586 e 25031686, apenas os valores 

de ( i ) R$6.110,87 (seis mil cento e dez reais e oitenta e sete centavos) 

teriam sido pagos ao consumidor demandante daqueles autos; ( ii ) R$ 

1.104,49 (mil cento e quatro reais e quarenta e nove centavos) pagos de 

custas de Recurso Inominado foram efetivamente comprovado. Deste 

norte, OPINO, portanto, por reconhecer os danos materiais, sofridos pela 

autora, por responsabilidade da ré, no valor de R$ 7.215,36 (sete mil 

duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (valor R$ 

1.104,49 – 12/04/2018 – id. 25032586 e valor R$ 6.110,87 – 29/08/2018 – 

id. 25031675). DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos e provas 

arroladas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO 

MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre Autor e Ré, 

nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus 

probatório em favor do Autor, consoante art. 6º, VIII, do CDC; 2. OPINO 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para reconhecer o ato ilícito perpetrado pela Ré, e por 

CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (04/07/2016), e correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto de sentença; 3. 

OPINO por reconhecer os danos materiais, sofridos pela autora, de 

responsabilidade da ré, para condená-la ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 7.215,36 (sete mil duzentos e quinze reais e trinta e seis 

centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento (valor R$ 1.104,49 – 12/04/2018 – id. 25032586 e valor 

R$ 6.110,87 – 29/08/2018 – id. 25031675). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 

8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1005254 -87.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ROSEMEYRE FERREIRA DE ALMEIDA Polo Passivo: ÁGUAS CUIABÁ 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O presente feito 

trata-se de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. A 

Ré está mais apta a provar o insucesso da demanda, do que o Autor à 

demonstrar a sua procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e 

vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual OPINO por deferir a 

inversão do ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Em audiência de conciliação, conforme id. 25059827, as partes remeteram 

a contestação e impugnação no que tange as provas que pretendiam 

produzir. Da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DO MÉRITO 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de 

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO. Em apertada síntese, afirma a requerente que foi 

surpreendida com a suspensão do fornecimento do serviço de água em 

sua residência. Informou que o corte foi realizado em razão da não 

identificação do pagamento da fatura com vencimento em 14/06/2019. 

Esclarece que ao buscar informações perante a lotérica em que fez o 

pagamento da fatura, lhe foi esclarecido que a poderia ter ocorrido um 

erro na leitura do código de barras, que diversos clientes já haviam 

comparecido aquela agencia lotérica com erro no código de barras 

fornecido pela companhia de água naquela mesma época. Oportunizada a 

conciliação (id. 25059827), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (id. 

25347384), a ré afirma que não houve falha em sua prestação de 

serviços que o corte foi legítimo em razão da ausência de compensação 

do pagamento, e ressalta que a autora apontou a ocorrência do erro no 

pagamento, razão pela qual entende não ter responsabilidade sob fato de 

terceiros. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 
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argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A controvérsia reside 

na suspensão do fornecimento de água, tendo a autora afirmado e 

comprovado o pagamento no dia 02/07/2019 da fatura com vencimento em 

14/06/2019. Não foi possível verificar se o código de barras utilizado pela 

autora para pagamento é referente a fatura que gerou o corte, isto 

porque, ao realizar o pagamento na lotérica, a autora deixou de ter o 

código de barras em sua fatura. De outro lado, a ré não trouxe aos autos 

qual seria o código de barras daquele período para confrontar com o 

documento de id. 23037577, para que fosse possível a verificação da 

responsabilidade quanto aos fatos ora discutidos. Pois bem. A Ré não 

nega a interrupção do fornecimento da água, apenas assevera que os 

fatos não seriam suficientes para subsidiar danos morais em razão do 

alegado erro de pagamento. As empresas concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código 

de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos 

causados. O fornecimento de água é considerado como serviço ou 

atividade essencial, consoante artigo 10 da lei 7.783/89, e está 

diretamente ligado à efetividade do princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, preconizado no artigo 1º, III da Carga Magna. No caso em 

tela, a ré não demonstrou qualquer suporte ao consumidor, seja com a 

prestação de informações claras e precisas sobre a interrupção da água, 

seja com o amparo às solicitações administrativas formuladas pelo 

consumidor, ou mesmo esclarecimentos sobre as reais razões para não 

ter continuado com a prestação do serviço à ocasião, ou ainda, a 

apresentação da fatura, com a possibilidade de verificação do código de 

barras, para apurar a responsabilidade quanto ao corte questionado. 

Observo que, apesar da ré utilizar o argumento de que o código de barras 

utilizado no id. 23037577 estava errado, não trouxe aos autos nenhuma 

comprovação de sua alegação. Portanto, não se vê na defesa e nos 

documentos a ela arrolados, qualquer conduta por parte da ré que 

subsidiasse o corte, ou mesmo para mitigar os danos causados. Assim, 

OPINO por reconhecer o ato ilícito perpetrado pela ré, nos termos do artigo 

186 do C.C., posto que a conduta da ré violou, flagrantemente, os 

preceitos basilares do direito do consumidor, em especial o direito à 

informação, e à prestação de um serviço adequado e contínuo, consoante 

se vê nos artigos 6º, III, VI e X. Ora, a ré é responsável pela prestação de 

serviço adequado, aos seus consumidores, bem como pelas informações 

necessárias à defesa de interesses, o que não se viu no caso em tela. 

Isso porque a ré não demonstrou as reais razões para que não houvesse 

continuidade da prestação do serviço, sequer demonstrou ter atendido o 

consumidor com a qualidade exigida. Assim, entendo presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto 

que, não fosse a interrupção do fornecimento do serviço de água, sem 

explicações plausíveis ao consumidor, sequer atendimento qualitativo ou 

suporte, os danos não teriam se configurado. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS Nos casos de ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A ré, por se tratar 

de prestadora de serviço público, com base na teoria do risco 

administrativo, responde objetivamente pelos danos que vier a causar a 

terceiros durante a prestação do serviço concedido, por força do artigo 

37, § 6º, da CF/88, e, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa 

exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. Ressalto que, apesar 

da ré tentar atribuir a responsabilidade dos fatos à suposto erro no código 

de barras por quem efetuou o pagamento da fatura, não há nos autos 

comprovação do alegado. Assim, no tocante à indenização por danos 

morais, não se pode deixar de reconhecer que o sofrimento advindo da 

ineficácia da prestação dos serviços de fornecimento de água pela ré, 

bem como pelo atendimento deficiente ao consumidor, com a privação 

injustificada de serviço essencial, são fatos que indubitavelmente 

ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à 

personalidade. Em casos semelhantes, tem decidido a recente 

jurisprudência pátria: Dano moral – Interrupção indevida no fornecimento 

de água – Fato que por si só enseja reparação, dada a essencialidade do 

serviço – Hipótese em que, ademais, há elementos que indicam demora no 

restabelecimento do serviço, mesmo após reclamação – Ausência de 

impugnação específica, na contestação, sobre datas e números de 

protocolo mencionados na inicial – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – 

Recurso parcialmente provido. (GARCIA, Fábio Henrique Falcone. Recurso 

inominado n. 1016085-39.2017.8.26.0005. J. em 20 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jun. 2019.) RECURSO INOMINADO – 

Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Corte de 

fornecimento de água no imóvel do autor mesmo estando em dia com o 

pagamento das contas de consumo. Sentença parcialmente procedente, 

condenando a ré a restabelecer e/ou manter o serviço de água e esgoto 

no imóvel do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de 

danos morais. Inconformismos de ambas as partes. RECURSO DO AUTOR. 

Pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório. 

Admissibilidade. Inconteste má prestação de serviços pela ré. 

Entendimento deste Juízo como adequado o arbitramento da indenização 

em R$ 10.000,00, reputando ser um valor suficiente para indenizar a parte 

autora do dano sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a requerida à 

reiteração de sua prática. RECURSO DA RÉ. Alegação recursal de que 

somente ocorreu o bloqueio do sistema informatizado para emissão das 

contas de consumo. Sem razão. Documento carreado aos autos pelo 

autor demonstra que, em consulta online ao próprio sítio da ré, na opção 

de emissão de segunda via de contas de consumo, havia a referência 

"Situação Ligação: CORTADA DEF.", demonstrando que realmente o 

fornecimento de água e esgoto havia sido cortado pela ré no imóvel do 

autor. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré não provido. 

Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1019326-43.2017.8.26.0224. J. em 31 Jan. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jun. 2019.) Corte no fornecimento de 

água. Interrupção fundada em dívida inexistente. Hipótese em que, de 

forma injustificada, o réu privou o autor do fornecimento do serviço. Dano 

moral in re ipsa configurado. Quantum indenizatório que não comporta 

redução. Sentença de parcial procedência confirmada. Recurso improvido. 

( B E R T O N C I N I ,  L u í s  C e s a r .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1006361-95.2016.8.26.0344. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jun. 2019.) Consequentemente, OPINO 

por reconhecer o dano moral in re ipsa, sendo o nexo causal necessário o 

próprio desgaste da autora com a interrupção abrupta e imotivada do 

fornecimento da água. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo à título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, proporcionando um 

equilíbrio tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de 

dissuadi-la de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, a fragilidade da defesa, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, evitando a 

reiteração da conduta no mercado de consumo. No que tange aos danos 

materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem 

econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se 

que é inadmissível cobrar do consumidor por taxa de religação e 

novamente o valor da fatura já paga, quando o corte em si foi 

flagrantemente indevido. Ora, se a culpa pelo corte indevido do serviço é 

atribuída a ré, é completamente ilícito cobrar do consumidor a taxa pela 

religação do serviço. No caso, viu-se que a autora foi compelida a adimplir 

novamente o valor de R$ 66,55 (sessenta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos)eferente a fatura – id. 23037584, e ainda, conforme id. 

23038550, ao pagamento de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta 

e nove centavos), à título religação no cavalete. Destaco que, no presente 

caso não estão presentes os requisitos para a imposição de pagamento 

em dobro. OPINO, portanto, por reconhecer os danos materiais, sofridos 
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pela autora, de responsabilidade da Ré, no valor de R$ 123,14 (cento e 

vinte e três reais e quatorze centavos). Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (24/09/2019 – 

id. 25173174), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento 

(06/08/2019 – id. 25173174). DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos 

fatos e provas arroladas por ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre Autor e Ré, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a 

inversão do ônus probatório em favor do Autor, consoante art. 6º, VIII, do 

CDC; 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o ato ilícito perpetrado 

pela ré, e por CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização por danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(06/08/2019), e correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto de sentença; 3. OPINO por reconhecer os danos materiais, 

sofridos pela autora, de responsabilidade da ré, para condená-la ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 123,14 (cento e vinte e três 

reais e quatorze centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (24/09/2019 – id. 

25173174), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento 

(06/08/2019 – id. 25173174). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006083-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Verifico que as partes pleitearam pelo julgamento antecipado 

da lide, conforme ata de audiência constante no id. 25065248. Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Outrossim, “(...) a produção probatória 

se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz 

rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância 

para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO 

pelo julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Cumpre anotar que o presente caso deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte 

autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor 

esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora afirma que não 

contratou a prestação de serviços da parte ré, pretendendo a inexistência 

do débito e ser indenizada moralmente. Ao apresentar contestação (id. 

25297867), a parte ré afirma não ter ilicitude que as partes tinham 

contratos vigentes, inclusive um contrato de renegociação de débito, 

anexo aos autos contratato de empréstimos que previam a possibilidade 

de desconto em folha, e ainda, contrato de renegociação e comprovante 

de depósitos bancários. A decisão de antecipação de tutela foi indeferida 

por este juízo. Aberto o prazo para o exercício do contraditório, a parte 

autora apresentou impugnação, sustentando que a autora não contratou 

os serviços da ré e que a mesma n ao tinha autorização para realizar 

descontos em folha. Pois bem. Conforme denota-se dos autos, a parte ré 

comprovou ter havido entre as partes a contratação de serviços por 

algumas vezes, inclusive com comprovante de depósitos em nome da 

autora, conforme id. 25297865. A parte ré afirma que existe litispendência 

em relação a presente demanda, porém, não trouxe aos autos 

comprovação do alegado. OPINO pelo afastamento da preliminar da 

litispendência suscitada pela ré. Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial grafotécnica e contábil. Urge 

esclarecer que não houve a juntada por parte da ré do contrato ora 

discutido, que em tese autorizaria a parte ré a realizar o desconto do valor 

de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). Esclareço que em 

contestação a parte ré afirmou que: O Contrato de nº 153635057 no valor 

de R$ 1.495,01 (hum mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e um 

centavos) em 82 (oitenta e duas ) parcelas no valor de R$ 39,72 (trinta e 

nove reais e setenta e dois centavos) cada parcela, conforme 

documentos anexados. Porém, não houve a comprovação documental dos 

termos contratados, logo, impossível a realização de prova pericial como 

requerido pela ré para a realização de perícia contábil ou grafotécnica. 

Deste norte, OPINO pelo afastamento da preliminar de mérito em razão da 

ausência de necessidade de perícia. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido se houve a contratação de empréstimo a ser 

descontado em parcelas de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos), se houve conduta ilícita pratica pela parte promovida e se a 

parte promovente sofreu dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas. Quanto a tal fato de 

forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi contratada pela 

autora, porém, não há nos autos nenhuma comprovação da dita 

contratação que gerou o desconto ora questionado pela parte autora. Para 

que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Insta destacar que, da análise 

de toda a documentação acostada na exordial não foi possível localizar os 
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descontos mensais noticiados no importe re R$ 39.90 (trinta e nove reais e 

noventa centavos). Ressalta-se que, ainda que aplicada a inversão do 

ônus da prova, a parte requerente deve comprovar minimamente suas 

alegações, o que não ocorreu no caso em tela. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os elementos de 

provas constantes nos autos, não autorizam a procedência do pedido. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Considerando que não há nos autos nenhuma 

evidencia dos fatos apontados pela autora é imperioso contatar a 

ausência de dano, ante a ausência de ilicitude, fato este, que afasta o 

reconhecimento de dever indenizatório pela existência de dano moral 

pretendido pela parte autora, tendo em vista que os descontos 

questionados não restaram comprovados. Nesse diapasão, não há se 

falar em conduta indevida praticada pela parte ré, tendo em vista que o 

valor questionado pela autora não restou comprovado pelas fichas 

financeiras. Portanto, como não restou configurado no caso o ato ilícito 

praticado pela parte ré e, por consequência, a ocorrência de dano, 

aspecto indispensável para o deslinde da controvérsia, na medida em que 

o pedido formulado é o de ressarcimento de danos materiais e indenização 

por supostos danos morais, não há falar em responsabilidade civil e em 

obrigação de indenizar. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos 

e documentações apresentadas, OPINO pelo afastamento das preliminares 

suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO: 1. OPINO 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a 

relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus 

da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. 

OPINO pela improcedência dos pleitos da inicial, ante a ausência de prova 

da realização de descontos no valor mensal ora discutido pela parte 

autora. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006877-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação e das cobranças realizadas. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 25279522, a parte reclamada 

se reportou a contestação quanto as provas a serem produzidas e a parte 

autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DO MÉRITO Trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGENCIA DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANO MORAL, com 

pedido de antecipação de tutela". O autor afirma ser titular da UC 

6/1953812-3 e que deixou de realizar o escorreito pagamento das faturas, 

razão pela qual no dia 17/06/2019 houve a suspensão dos serviços da ré. 

Narra que após o pagamento das faturas vencidas, entrou em contato 

com a ré para reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, momento 

no qual a ré condicionou ao pagamento de duas faturas, vencidas nos 

meses de julho e agosto de 2019. Entende que no referido período, em 

razão da suspensão dos serviços não deveria haver cobranças, e ao 

questionar a ré, lhe foi informado que a cobrança foi realizada em razão 

da disponibilidade de rede. Esclarece que tais cobranças geraram duas 

negativações em seu nome, conforme extrato de id. 23726445, em razão 

de todos os fatos, pretende ser indenizado moralmente, além de ter 

declarada a inexistência dos débitos ora discutidos. A antecipação de 

tutela foi negada, conforme decisão de id. 23766851. Oportunizada a 

conciliação, as partes optaram pela continuidade da lide, conforme ata de 

id. 25279522. Em contestação de id. 25599709 a parte ré alega que a 

cobrança vencida nos meses de julho e agosto de 2019 são legítimas e 

geradas em razão do consumo de energia, esclarecendo ainda que no 

mês de agosto, em razão do curto período não houve consumo 

considerável, e em conformidade com a instrução normativa 414/2010 da 

ANEEL, foi cobrado o valor mínimo, em razão da disponibilidade de rede, 

entendendo que as cobranças são legítimas, que a negativação ocorreu 

de acordo com a limitações da Lei, pretendendo a improcedência da 

presente demanda. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso vertente, não restou demonstrado defeito da prestação do serviço, 

uma vez que a cobrança e a interrupção no fornecimento de energia foi 

realizada no dia 17/06/2019, conforme esclarecido pelo autor. Destaco 

que: ( i ) a fatura com vencimento no dia 01/06/2019, foi cobrado o período 

de 28/03/2019 à 29/04/2019, conforme id. 23726447; ( ii ) a fatura com 

vencimento no dia 01/07/2019, foi cobrado o período de 29/04/2019 à 

29/05/2019, conforme id. 23726448; ( iii ) ) a fatura com vencimento no dia 

01/08/2019, foi cobrado o período de 30/05/2019 à 27/06/2019, conforme 

id. 23726449, informações estas extraídas da documentação apresentada 

pelo autor com a exordial. Ressalta-se que é incontroverso que a 

suspensão dos serviços se deu no dia 17/06/2019, e que a fatura 

cobrada com vencimento no dia 01/08/2019 foi feita mediante leitura e que 

foi cobrado o mínimo em razão da disponibilidade da rede, conforme 

permitido pela Aneel. Ora, as faturas demonstram de forma inequívoca a 

cobrança enquanto o serviço estava sendo disponibilizado para a Unidade 

Consumidora, razão pela qual a cobrança é legítima. Dessa forma, a parte 

ré, demonstrou a legitimidade da cobrança, de forma que indica a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. No que 

tange ao corte de energia, o artigo 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL 

autoriza a Reclamada a condicionar a religação do fornecimento de 

energia elétrica quando existam débitos pendentes de pagamento. Art. 

128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público 
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de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos 

referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por 

quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de 

concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de 

fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por 

consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade 

consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. Por fim, não 

havendo, conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um 

direito, pois é cediço que o inadimplemento é causa pela qual se admite a 

suspensão dos serviços e a negativação do devedor, força reconhecer a 

legitimidade da cobrança, bem como, que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013545-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar os fatos ser indenizada 

moralmente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pretende ser 

indenizado pela perda do tempo livre no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) e ainda, que seja declarado inexistente o débito objeto de 

negativação, no valor de R$ 430,83 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e 

três centavos). De outro lado, atribuiu a causa o valor de R$14.000,00 

(quatorze mil reais) . Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do 

CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

14.430,83 (quatorze mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e três 

centavos). DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

A parte ré em audiência de conciliação, id. 26921877, afirmou que se 

reportaria em contestação quanto à produção de provas, e a parte autora 

pleiteou pela manifestação em impugnação. Verifico que o feito se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando que o feito 

demanda prova meramente documental, razão pela qual OPINO para o 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS C/C 

LIMINAR ENAUDITA ALTERA PARS” Sem preliminares suscitadas. Em 

síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente 

pela ré, em razão de um débito no valor de R$ 369,10 (trezentos e 

sessenta e nove reais e dez centavos), conforme comprovado pelo id. 

25370134, inserido em 11/10/2019. Ressalto que do extrato apresentado é 

possível extrair que a aparte autora não possui nenhuma outra 

negativação, além da realizada pela demandada. O autor alega que era 

consumidor da ré, e que realizou o pagamento no valor de R$ 430,00 

(quatrocentos e trinta reais) no dia 06/09/2019 referente a fatura de 

setembro, que seria referente ao uso de cartão de crédito fornecido pela 

ré. Esclareceu que no dia 10/09/2019 solicitou o encerramento da conta 

NEXT e que após este momento, não conseguiu mais acesso ao sistema 

da ré para a obtenção do comprovante de pagamento da fatura em 

comento. Sustenta que após o encerramento da conta, passou a ser 

cobrado pela ré para a quitação da fatura do mês de setembro, e que por 

diversas vezes solicitou a autora o reenvio do comprovante, tendo em 

vista que não conseguia mais acessar o sistema da ré para a obtenção do 

comprovante. A antecipação de tutela foi indeferida, conforme id. 

25541774. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. (id. 26921877) Em defesa 

tempestiva (id. 26874783) a parte ré defende a existência do débito. Após 

a apresentação da impugnação a parte ré compareceu aos autos, 

afirmando que a dívida trata-se de contratação de cartão de crédito, 

apresentando algumas telas sistêmicas quanto a efetiva contratação e 

supostos extratos de uso dos serviços da ré. Pois bem, quanto a juntada 

extemporânea de documentos, vejamos a previsão normativa: Art. 435. É 

lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 

quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º. Logo, não foi demonstrado pela 

parte ré qual a motivação para a apresentação extemporânea dentro das 

previsões normativas. Ainda, da análise dos mesmos é possível extrais 

que coadunam com os termos apontados na exordial. Diante deste 

cenário, OPINO pelo recebimento dos documentos, vez que reafirmam a 

tese da inicial, e favorecem a parte hipossuficiente. A parte autora 

apresentou impugnação nos id. 27313263, reafirmando os termos da 

inicial, pretendendo a declaração de inexistência de débito, indenização 

pode danos morais em virtude de negativação indevida, e indenização por 

perda do tempo livre. Da análise dos autos é possível verificar que o ponto 

controvertido da contenda está restrito ao efetivo pagamento do débito 

cobrado pela ré e a legalidade da negativção realizada pela parte ré. 

Quanto a tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, não esclarece 

o fato gerador da cobrança, ressalto que o valor da negativação realizada 

é de R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos), que 

afirma ter como fato gerador fatura de cartão de crédito, porém, não 

consta nos autos fatura neste valor. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Analisando os autos verifico que a contestação protocolada no id. 

26874783, a parte ré não esclareceu o motivo da negativação no valor de 

R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos), nem 

mesmo acostou nos autos prova hábil a demonstrar que a parte autora 

seria, efetivamente devedora do valor ora discutido, que a demandada 

afirma ter legitimidade para realizar a cobrança. Destaco que, não é 

possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora era 

devedora do valor negativado, ou ainda, que o valor depositado e 

descontado no extrato de id. 27885369 não teria extinguido a obrigação 

ora discutida. Logo, diante da afirmação da parte autora de que o débito já 

havia sido pago no dia 06/09/2019, e ante a ausência de esclarecimentos 

e comprovação que legitima a cobrança pela parte ré, e que o débito 
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objeto da negatição é indevido, tenho que, tal objeto deve ser 

documentalmente comprovado, o que deixou de fazer a parte ré, 

considerando o fato de que não há nos autos nenhum documento hábil 

para afastar a alegação da parte autora. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da ré, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com 

o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe 

propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo 

(o que seria um risco da atividade econômica que não poderia ser 

transferido ao consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré 

sequer possui provas quanto a legitimidade do valor negativado. Ou seja, 

ao negativar indevidamente o nome do autor, a ré incorreu de forma 

inequívoca em falha na prestação do serviço, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca a 

origem e valor do débito que a parte demandante afirma desconhecer, e 

que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa 

exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em 

comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com que 

denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos sofridos 

pelo autor, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre 

a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, sem, contudo, 

sequer comprovar a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO POR DECLARAR INEXIGÍVEL 

O DÉBITO NO VALOR DE R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e 

dez centavos) inserido em 11/10/2019, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutida, 

no valor de R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos) 

inserido em 11/10/2019. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. Quanto a pretensão de 

indenização pela perda do tempo livre, entendo que, cada vez que o 

reclamante tentou solucionar a questão posta administrativamente, seja 

para solicitar o envio do comprovante das transações realizadas no mês 

de outubro de 2019, seja para discutir a legalidade da cobrança realiza, ou 

ainda, em contato com o setor de cobrança da ré em contatos realizados 

por está, foi necessário dispensar de tempo e paciência para inúmeros 

contatos, inclusive demonstrado nestes autos, seja anexado pelo autor 

com os e-mails de tratativas, seja com o chat anexados pela ré, e 

conversas telefônicas não impugnadas pela ré, que insta destacar, todas 

foram infrutíferas. Assim, após tantos contatos entre o autor e a ré, na 

tentativa de solucionar a questão posta de forma administrativa, e sem 

obter qualquer tipo de êxito, esse tempo não pode ser desconsiderado, 

pois ocorreu na prática a chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, 

caracterizando prática desleal suficiente para caracterizar o abalo moral e 

consequentemente o dever de indenizar. Sobre a referida teoria, tem 

decidido nossos tribunais: Direito do consumidor. Alegação de aquisição 

de aparelho de home theater defeituoso. Sentença que condenou a ré a 

restituir o valor pago pelo produto. Autora que, durante dez meses, tentou 

efetuar a troca do aparelho, deixando-o na loja para análise e não obtendo 

qualquer resposta. Tempo despendido pela autora tentando solucionar o 

problema que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras 

ligações efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral 

configurado, fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 100961720078190037 RJ 

0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. ALEXANDRE CAMARA, Data 

de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2011) “A questão é de extrema gravidade e não se 

pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de condescendência, que 

sejam os transtornos do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de 

tempo subtraído de vida, em face de uma sociedade tecnológica e 

massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas possam perder 

a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas em 

usuários numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones 

Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara 

Cível do TJPE. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Desta forma, tenho que a parte ré encaminhou os 

dados da parte autora indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em razão da 

negativação indevida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No 

que tange a perda do tempo livre, considerando a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, OPINO por fixar obrigação 

indenizatória no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por entender que 

esta quantia atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

gerar o enriquecimento indevido, bem como satisfaz o caráter punitivo e 

educativo. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pela correção, de ofício, do valor da 

causa, para fixá-lo em R$ 14.430,83 (quatorze mil quatrocentos e trinta 

reais e oitenta e três centavos), bem como, pelo reconhecimento de 

relação consumerista e pelo julgamento antecipado da lide e, NO MÉRITO: 

1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar 

inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a 

inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, nos termos do 
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artigo 6º, VIII do CDC; 2. OPINO por declarar inexigível o débito no valor de 

R$ 369,10 (trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos), inserido 

em 11/10/2019; 3. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 4. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, no valor R$ 369,10 

(trezentos e sessenta e nove reais e dez centavos) inserido em 

11/10/2019. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela parte autora em razão da negativação indevida no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), e indenização por danos morais em razão da 

perda do tempo livre, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ambos 

como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (11/10/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos; Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012847-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DONATONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES INACIO OAB - MT27041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012847-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VIVIANE APARECIDA DONATONI REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Conforme denota-se do id. 27662021 

as partes entabularam acordo para por fim a demanda. Consta nos autos 

no id. 27009758 o instrumento de procuração dando poderes para que a 

signatária possa transigir em nome da requerida, de outro lado, no id. 

25184932 consta a procuração dada pela autora com poderes para 

transigir. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e estão devidamente representadas por seus respectivos 

advogados, e nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes, conforme id. 27662021, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito em relação a 

todas as rés, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SILVA DE LIMA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZANIL CORREA DE SOUZA OAB - 353.677.501-25 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001922-78.2020.8.11.0001. Autora: 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA Réu: GABRIEL SILVA DE LIMA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL envolvendo a 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA e O Sr. GABRIEL SILVA DE LIMA. As partes pretendem a 

homologação de acordo firmado extrajudicialmente, conforme documento 

de id. 28175062. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às 

partes buscarem a finalização de conflito mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e estão devidamente representadas por seus respectivos advogados, e 

nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos 

autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil e ainda, por força do art. 57 da Lei 9.099/95. 

Ressalto que a primeira requerente está devidamente representada por 

seu procurador no id. 28175063, já o segundo requerente está 

representado no documento de id. 28175069. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes conforme id. 28175062, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015663-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTOS DA COLINA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))
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SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015663-25.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTOS DA COLINA REQUERIDO: MARIA DO 

CARMO DE SOUZA Vistos etc., HOMOLOGO, por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado por 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTOS DA COLINA nos autos da ação 

ordinária de reparação de dano moral, em face de MARIA DO CARMO DE 

SOUZA, e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII c/c art. 200, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as anotações e 

baixas de estilo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016829-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016829-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YURI SEBASTIAO ARRUDA CORREA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência ID nº 28246527), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Anota-se 

que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que Autor e 

Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos 

no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na 

qual o autor alega, em síntese, que adquiriu da ré bilhete para embarcar no 

Voo que sairia de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, com escala em 

Guarulhos/SP, sendo que deveria embarcar às 04h10min dos dia 

18/09/2019 e chegar ao destino final às 11h15min do mesmo dia. Sustenta 

que, ao chegar no aeroporto para viajar, foi informado que o voo acima 

referido foi cancelado e que o autor havia sido reacomodado num outro 

voo. Sustenta que embarcou para Guarulhos/SP somente às 06h30min e 

que a conexão nesse aeroporto, que deveria durar apenas 02h10min 

passou a ser de mais de 07h00, tendo chegado ao destino final somente 

às 18h30min, ou seja, com 07h00 de atraso. Requer, assim, indenização 

pelos danos morais que alega ter sofrido. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva (Doc. ID nº 28102579), 

argumentando que voo teria sofrido alteração em razão de modificação da 

malha aérea, bem como que prestou toda assistência material ao autor, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos autorais. Pois bem. Para que a 

Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. No caso em 

tela, analisando os argumentos e documentos apresentados pelas partes, 

entendo que a Ré agiu de maneira contrária à dinâmica do Código de 

Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda legal. Ora, quando o 

consumidor adquire passagens aéreas, tem a expectativa de serem 

prestados serviços de qualidade, seja nas informações repassadas pelas 

empresas, seja no transporte propriamente dito, e, principalmente, quanto 

ao trajeto e horário contratados. Cumpre observar que a alegada 

modificação da malha aérea não retira da empresa ré a responsabilidade 

de prestar um serviço de qualidade aos seus clientes. Além disso, deveria 

a ré ter prestado assistência nos moldes das normas vigentes ao autor, o 

que não foi feito. Apesar de a ré afirmar que prestou total assistência ao 

autor, não há nos autos qualquer comprovação de tal alegação, eis que a 

ré somente juntou telas sistêmicas com a sua defesa, sobre as quais a 

jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que “são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direto do autor, caberia à ré comprová-lo, o que não foi feito 

nos autos. Assim, pela logística do direito do consumidor, e por tudo mais 

que consta nos autos, entendo que a Ré, ao fornecer seus serviços ao 

consumidor, se compromete pela qualidade dentro dessa cadeia da 

relação de consumo. Em agindo da forma como agiu, a Ré cometeu ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violou toda a dinâmica da 

relação de consumo, bem como os principais direitos do consumidor, em 

especial a prestação de um serviço adequado, informações adequadas e 

claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva reparação de dano moral, 

preconizados no artigo 6º, III e VI. Logo, OPINO por reconhecer o ato ilícito, 

consoante acima explanado, praticado pela Ré, em desfavor do Autor. E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, vislumbro que a 

angústia e o desgaste causados no Autor, a falta de qualidade dos 

serviços prestados pela Ré, extrapola a esfera do mero dissabor, e 

certamente são considerados danos morais in re ipsa. Ora, quando se 

contrata os serviços de transporte aéreo, gera-se a expectativa de 

cumprimento do horário e trajeto contratados. Se, ao contrário, os 

serviços não são prestados com a qualidade esperada, isso quebra a 

expectativa, e passa no consumidor a sensação de insegurança. Em 

casos semelhantes, já decidiu a jur isprudência pátr ia : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Oferta do serviço sem 

previsão de escala – Atraso de mais de duas horas na partida, seguida de 

conexão com alteração de local de pouso e proposta de embarque do 

consumidor em voo noturno para seu destino final, quando o horário 

previsto de chegada seria às 7h45 – Alegação de problemas 

meteorológicos não comprovada – Responsabilidade pelo defeito do 
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serviço – Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor – 

Danos materiais – Ressarcimento do valor despendido com nova 

passagem aérea comprada pelo consumidor para viabilizar chegada em 

seu destino final em horário condizente com seu compromisso social – 

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor – Dano moral evidenciado pelos desgastes, angústia e 

dissabores experimentados pelo consumidor, que suplantam o mero 

aborrecimento cotidiano – Indenização devida – Montante fixado em 

primeiro grau a título de indenização por danos morais incondizente com a 

condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do 

dano – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso a que 

se dá parcial provimento." (FONTES, Mauricio Ferreira. Recurso inominado 

n. 1002507-06.2017.8.26.0297. J. em 17 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br) Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e 

o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está fartamente demonstrado com desídia com que a Ré lidou com os 

fatos. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do 

C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Pelo exposto e 

fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por 

ambas partes, sem preliminares a serem enfrentadas: 1. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 

2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. 2. OPINO 

por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por condenar a 

Ré a indenizar o Autor por danos morais, no valor que OPINO por arbitrar 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através 

de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016639-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN REJANE ESCOBAR DE SOUZA LEMES REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja interposição de 

recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem 

indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas (Audiência de ID nº 28236194), reportaram-se 

à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 2º e 3º c/c art. 17º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos na legislação de consumo, inclusive a inversão do ônus 

da prova, contida no artigo 6º, VIII, o que OPINO por deferir à parte autora. 

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, na qual a 

parte Autora suscita suposta negativação indevida de seu nome, no valor 

total de R$ 1.454,85, a pedido da Ré. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade e optaram por prosseguir com a 

demanda. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento 

justamente em suposto débito, cuja origem a parte Autora desconhece e a 

parte Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, 

teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Para 

que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. 

Analisando os autos verifico que a Ré trouxe aos autos uma cessão 

firmada entre si e a BANCO DO BRASIL (ID nº 28154003 e 28154010), 

bem como o contrato original firmado com o banco e os extratos bancários 

que demonstram a inadimplência da autora (ID nº 28154012, 28154015, 

28154017, 28154020, 28154021) que teriam dado origem ao débito objeto 

da cessão e da negativação aqui discutida, não existindo, contudo, 

comprovante de notificação da parte autora quanto à cessão aqui 

discutida. O art. 290 do Código Civil assim preleciona: Art. 290. A cessão 

do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou 

particular, se declarou ciente da cessão feita. No entanto, sobre esse 

tema, tem firmado entendimento a jurisprudência pátria: INSERÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGADO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO 

EXISTENTE. ALEGAÇÃO POSTERIOR À CONSTESTAÇÃO ACERCA DA 

NÃO COMUNICAÇÃO SOBRE A CESSÃO CIVIL DE CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 329, II, DO CPC. A EXIGÊNCIA 

DO ART. 290, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO IMPLICA QUE DA FALTA DE 

NOTIFICAÇÃO DECORRA INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. (DINIZ, Fernando 

Eduardo Diegues. Recurso inominado n. 1032660-37.2016.8.26.0562. J. 

em 06 Dez. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Fev. 2019.) 

CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA. DÉBITO INCONTROVERSO. 

APONTAMENTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO ABUSIVO. 

SENTENÇA MANTIDA. (DINIZ, Fernando Eduardo Diegues. Recurso 

inominado n. 1013096-38.2017.8.26.0562. J. em 25 Maio 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Fev. 2019.) Além disso, a parte autora, 

mesmo devidamente intimada (Audiência de ID nº 28236194), deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação, pelo que 

prevalece a tese defensiva. Dessa feita, entendo que a Ré, neste 

processo, demonstrou a legitimidade da cobrança, oriunda de um termo de 

cessão firmado com o BANCO DO BRASIL, demonstrando os subsídios 

que a legitima na cobrança em exercício regular de direito, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se 

que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e 

extinguem o direito pleiteado pela parte Autora, razão pela qual OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à declaração de inexistência de débito, 
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baixa de negativação e indenização por danos morais. DISPOSITIVO Isso 

posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos 

da fundamentação supra, NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação 

de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII do mesmo 

diploma legal. 2. OPINO, contudo, pela IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à 

declaração de inexistência de débito, baixa de negativação e indenização 

por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para análise e homologação de acordo com o artigo 

40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus 

patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 

8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010517-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO LUCIANO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO 

JUÍZO O Banco Réu suscita, em sede preliminar, a necessidade de 

realização de perícia contábil no contrato juntado, a fim de verificar e 

analisar as taxas e encargos aplicados. No que tange à perícia contábil, 

entendo ser desnecessária, pois o conjunto probatório constante nos 

autos é suficiente para dirimir a questão trazida à baila com o presente 

processo. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de incompetência 

arguida pela ré. DECADENCIA Sustenta a parte ré que decaiu o direito da 

parte autora em discutir o contrato objeto da lide, uma vez que o mesmo foi 

firmado no ano de 2015, sendo que a reclamação se refere a vício 

aparente, pugnando pela extinção do processo. Contudo, trata-se de 

contrato que se encontra vigente, sendo atuais os descontos realizados 

na folha de pagamento do autor. Assim, não há que se falar, como tenta a 

ré, no prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC. OPINO, portanto, em 

AFASTAR a prejudicial de mérito arguida pelo réu à defesa. DA ANÁLISE 

DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Superadas as preliminares, no mérito, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, o que já foi deferido pelo 

juízo à oportunidade em que se analisou a liminar. (Decisão de ID nº 

25311360) Deve-se deixar claro que a inversão não pressupõe o êxito 

absoluto da demanda pleiteada, pois a jurisprudência é pacífica no sentido 

de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE - DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Compulsando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC, inclusive com relação à 

audiência de instrução, pois o objeto da presente contenda é facilmente 

demonstrado com a produção de prova documental. Além disso, verifico 

que as partes, quando questionadas sobre a necessidade de produção de 

outras provas (Audiência de ID nº 27518236), reportaram-se à 

contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Antecipação de Tutela. Em síntese, a parte Autora alega ter 

formalizado um empréstimo consignado com o Réu, afirmando que 

acreditava se tratar de um empréstimo comum, quando lhe foi oferecido, 

na verdade, um empréstimo consignado CARTÃO DE CRÉDITO, aduzindo 

que não sabia que estava contratando um empréstimo a juros e encargos 

que considera abusivos. Classifica como abusivas as condutas do Réu, 

por estarem eivadas de onerosidade excessiva, além de afirmar 

categoricamente que desconhecia a modalidade de empréstimo a que 

estava aderindo, negando que tenha contratado cartão de crédito, bem 

como asseverando que nunca recebeu o cartão e tampouco o 

desbloqueou ou utilizou. Caracteriza os descontos como indevidos e 

pleiteia a declaração de nulidade do contrato, bem como devolução em 

dobro dos descontos indevidos realizados e indenização por danos 

morais. À Decisão de ID nº 25311360, a Douta Magistrada indeferiu a 

tutela antecipada no sentido de cancelamento dos descontos. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Neste caso específico, apesar da parte 

Autora mencionar supostos problemas relativos ao empréstimo contraído 

junto ao Réu, tem-se que o contrato apresentado pelo Réu à defesa (ID nº 

27888096), deixa bem claro que a contratação é referente à “TERMO DE 

ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYACOL”. A partir de 

então, tenho que a modalidade de empréstimo contratada foi devidamente 

explanada na adesão e que a parte Autora, voluntariamente, a ele aderiu, 

inclusive fornecendo cópias de seus documentos pessoais. E, nesse 

sentido, o Réu, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade 

das cobranças, apresentando contrato, TED do valor emprestado na conta 

do autor, além de juntar inúmeras faturas de cartão de crédito, 

comprovando que o autor não só tinha conhecimento acerca da 

modalidade de empréstimo que realizara, como também da evolução da 

dívida. Em que pese o autor questionar, em sua impugnação (Mov. 38), a 

modalidade de contratação, não demonstrou qualquer vício de 

consentimento no ato da assinatura do contrato juntado pelo réu. Não 

impugnou as faturas juntadas pelo banco réu. Não demonstrou, ainda, o 

efetivo pagamento do valor devido. Logo, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial, quais sejam, declaração de nulidade 

do contrato e cancelamento dos descontos, além da repetição de indébito 

e indenização por danos morais, pois as premissas dos autos forçam 

reconhecer a legitimidade dos descontos, pelo exercício regular de direito 

por parte do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante esclarece o artigo 

188, I do Código Civil. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em 

responsabilização civil. Consequentemente, pelo conjunto probatório, 

tem-se que o Réu apresentou argumentos que desconstituem, modificam e 

extinguem o direito pleiteado pela parte Autora. E é nesse sentido que tem 

decidido a jurisprudência pátria: OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO - 

CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PROVA 

DOCUMENTAL ACERCA DA CONTRATAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO - 

SAQUE REALIZADO - AUSÊNCIA DE PROVA OU MESMO INDÍCIOS DE QUE 

TENHA SIDO A PARTE ADERENTE INDUZIDA A ERRO, COAGIDA OU DE 

QUE SE CUIDA DE OPERAÇÃO SIMULADA - EXIGIBILIDADE RECONHECIDA 

- DECISÃO MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO. (CASCONI, Lincoln Augusto. 

Recurso inominado n. 1028901-86.2017.8.26.0576. J. em 30 Ago. 2018.) 

Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de cartão crédito consignado. 

Contratação comprovada. Danos morais não configurados. Improcedência. 

Manutenção do julgado por seus próprios fundamentos. Improvimento. 

(SILVA, Augusto Rachid Reis Bittencourt. Recurso inominado n. 

1002534-16.2017.8.26.0288. J. em 01 Fev. 2019.) Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer c.c indenização 

por danos morais. Cartão de crédito consignado, com reserva de margem 
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consignável (RMC). Negativa solicitação do cartão de crédito consignado. 

Improcedência. Ausência de verossimilhança. Contratação do cartão de 

crédito consignado demonstrada, com expressa autorização da reserva 

de margem consignável. Vício de consentimento não demonstrado. 

Sentença mantida. Recurso improvido. (SILVA, Luciano de Oliveira. 

Recurso inominado n. 1003081-88.2018.8.26.0072. J. em 30 Jan. 2019.) 

Logo, OPINO pela improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor 

quanto à declaração de nulidade contratual, cancelamento dos descontos, 

repetição de indébito e indenização por danos morais. No que tange ao 

pedido de condenação da parte reclamante em litigância de má-fé, OPINO 

por indeferi-lo, uma vez que não entendo estarem presentes no caso em 

apreço as circunstâncias previstas nos arts. 80 e 81 do CPC. 

DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos e, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO por: 1. REJEITAR a preliminar de 

incompetência do juízo arguida pelo réu. 2. AFASTAR a prejudicial de 

mérito da decadência suscitada na defesa. 3. NO MÉRITO, RATIFICAR a 

inversão do ônus da prova já concedida pela Douta Magistrada à Decisão 

de ID nº 25311360. 4. JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016699-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016699-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVAN FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DO VALOR DA CAUSA 

Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, tendo deixado o valor do dano 

moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. Além disso, verifico que 

a parte autora indicou como parâmetro para quantificação do dano moral 

pretendido um julgado que fixou os danos morais em 100 salários mínimos. 

Sendo certo que o dano moral deve ser quantificado pela parte autora na 

inicial e, ainda, tendo em vista o teto permitido em juizados especiais, 

OPINO por corrigir de ofício e fixar o valor da causa em R$ 39.920,00. 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO OPINO por deferir o pedido de 

retificação do polo passivo, determinando que a secretaria promova a 

alteração no cadastro do feito para constar como parte ré ITAÚ 

UNIBANCO S/A. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise 

dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada (Audiência de ID nº 28237553) sobre a produção de 

outras provas ou a necessidade de designação de audiência de instrução 

e julgamento, requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, 

requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

entendo desnecessária, haja vista as provas dos autos serem suficientes 

para dirimir a controvérsia. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais em face de ITAU 

UNIBANCO S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, no valor 

total de R$ 327,60, alegando que desconhece a dívida com o banco réu. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando, além da 

declaração de inexistência do débito, indenização moral. O Banco réu, por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a parte autora contraiu 

dívida inadimplida e, que, portanto, a negativação de seu nome foi legítima. 

Além disso, o banco réu juntou contrato de abertura de conta corrente, 

além de documentos que comprovam a contratação de empréstimo, 

através de terminal de auto atendimento, empréstimo cujo a parte autora 

quitou 32 parcelas, estando inadimplente com as demais. A parte autora, 

após a apresentação da defesa, não impugnou a contestação e 

documentação a ela acostada, apesar de ter sido intimada para tanto, 

conforme se verifica pela ata de audiência de ID nº 28237553. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, está patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde o réu está mais apto a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe ao Réu provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedor de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas 

assertivas podem ser consideradas como fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. O réu, em sua contestação, juntou 

aos autos o contrato que comprova o vínculo entre as partes, 

demonstrando a utilização dos serviços pela parte autora e comprovando 

que existe contratação de empréstimo com saldo devedor a ser adimplido. 

A parte autora não impugnou a contestação e documentos a ela 

acostados. Em análise da situação acima evidenciada, é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços do réu pela parte autora. 

Outrossim, a parte autora nega a existência da dívida e da relação jurídica, 

as quais, entretanto, foram comprovadas pelo réu. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, do débito, bem como de 

sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e, tampouco, dano moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora ingressou com a presente ação alegando desconhecer a 

origem da dívida com o réu, sendo este juntou aos autos contrato que 

demonstra a existência da relação jurídica e o demonstrativo do débito. É 

evidente que a parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados 

pelo demandado e os fatos constantes dos autos são provas irrefutáveis 

desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, 

OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas 

do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja 
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fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso: 1. OPINO por RETIFICAR o valor 

da causa para fixá-lo em R$ 39.920,00. 2. OPINO por deferir o pedido de 

retificação do polo passivo, determinando que a secretaria promova a 

alteração no cadastro do feito para constar como parte ré ITAÚ 

UNIBANCO S/A. 3. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. 4. OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da parte 

reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários 

do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013679-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013679-06.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA Polo Passivo: ÁGUAS CUIABÁ 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA COMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS De início, a Ré suscita que os juizados 

especiais não seriam competentes para o deslinde processual, haja vista 

a suposta necessidade de se realizar perícia no hidrômetro da Autora. Em 

casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: Consumidor. 

Prestação de serviços de fornecimento de água. Cobrança de valores 

acima da média do consumo. Revisão para se impor a cobrança pela 

média dos últimos meses. Incompetência do juizado. Prova pericial que por 

si só não implica em reconhecimento de alta complexidade. Precedentes 

do STJ. Cerceamento de Defesa inexistente. Prova suficiente para 

julgamento antecipado. Recurso a que se nega provimento. (DOMINGUES, 

Rilton José. Recurso inominado n. 0003738-79.2018.8.26.0320. J. em 27 

Ago. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Jan. 2020.) Entendo 

que tal providência é dispensável para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual OPINO por afastar a 

aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superada a 

preliminar. Da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO NO MÉRITO, verifico que o caso se trata de relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, pois a Ré está mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência. 

Por essa razão, a Douta Magistrada, já deferiu a inversão do ônus 

probatório, em favor da Autora, na ocasião em que enfrentou a liminar 

(Mov. 25408641), o que OPINO por ratificar, nos termos do art. 6º, VIII do 

CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/ Pedido de Antecipação de Tutela 

e Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor da Ré, 

sob o fundamento de cobrança indevida da fatura do mês de 

Setembro/2019, no valor de R$ 586,89 (quinhentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e nove centavos), a qual destoaria do real consumo de água, pois 

registrava um consumo de 73m³. À Mov. 25408641, a Douta Magistrada 

deferiu a tutela antecipada, para determinar que a Ré se abstivesse de 

interromper o serviço de fornecimento de água, sob pena de multa fixa 

que estabeleceu no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Oportunizada a 

conciliação (Mov. 26929992), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa 

tempestiva, à Mov. 27303913, negando a existência de cobrança indevida, 

por entender que o consumo havia sido regularmente lido, medido, e 

registrado pelo hidrômetro, consoante o volume de água fornecido. 

Assevera que o hidrômetro teria sido vistoriado, sem que encontrasse 

qualquer irregularidade. Impugnação não apresentada, embora a Autora 

estivesse ciência do prazo e da importância da aludida manifestação. Pois 

bem. No caso em comento, verifico que os consumos questionados 

destoam consideravelmente da média constante nos meses anteriores, o 

que indica a existência de falhas no faturamento pela Ré. Senão vejamos 

uma tabela com os consumos anteriores e posteriores à Setembro/2019: 

Consumo faturado Valor Março2019 25 m³ R$ 110,53(Mov. 27303917) 

Abril/2019 13 m³ R$ 44,71 (Mov. 27303917) Maio/2019 14 m³ R$ 56,43 

(Mov. 27303917) Junho/2019 34 m³ R$ 122,06 (Mov. 27303917) 

Julho/2019 11m³ R$ 38,56 (Mov. 253893311, p. 15) Agosto/2019 10m³ R$ 

32,70 (Mov. 253893311, p. 16) SETEMBRO/2019 73m³ R$ 586,89 (Mov. 

253893311, p. 17) Outubro/2019 17 m³ R$ 95,42 (Mov. 27303917) 

Novembro/2019 14 m³ R$ 83,40 (Mov. 27303917) Observo que o consumo 

do mês de Setembro/2019/, subiu em média, mais de dez vezes em 

comparação à fatura de Agosto/2019, sem que a Ré lograsse êxito em 

demonstrar a legitimidade desses parâmetros, ou mesmo a 

responsabilidade da Autora para o aludido aumento. Ademais, a média de 

consumo da Autora, não se mostra compatível com a cobrança telada. Em 

situações semelhantes, já decidiu a jurisprudência: CONSUMO DE ÁGUA – 

Registro de consumo de forma excessiva e incompatível com a média 

mensal. Inversão do ônus probatório que se impõe. Inexigibilidade do 

débito confirmada. Reemissão de fatura com base na média do consumo 

relativo ao ano anterior. Necessidade. Sentença de primeiro grau de 

jurisdição mantida por seus fundamentos, nos termos do artigo 46, parte 

final da Lei nº 9.099/95". (SILVA, Antonio César Hildebrand e. Recurso 

inominado n. 1010238-47.2018.8.26.0320. J. em 10 Jun. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Jan. 2020). Cobrança de consumo de 

água – fatura discrepante em relação aos meses anteriores – inexistência 

de justificativa para aumento excessivo – nova fatura como base no 

consumo dos últimos 12 meses - Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. (CONCEIÇÃO, Fernando Augusto Andrade. Recurso 

inominado n. 1008359-05.2016.8.26.0278. J. em 26 Out. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Jan. 2020.) No caso, não se viu 

justificativa plausível pela Ré para o aumento significativo do consumo 

imputado à Autora, mas apenas argumentos e extratos unilaterais, que 

não fundamentam a disparidade do valor cobrado. Não se viu, em 

momento algum, transparência da Ré na relação de consumo, com 

explicações claras à consumidora das razões pelas quais houve a 

discrepância da cobrança dos valores. Observa-se que, à defesa, a Ré 

juntou uma série de documentações, inclusive em relação à suposta 

vistoria no hidrômetro da Autora, sem que, contudo, adotasse a cautela de 

tê-la propiciado acompanhar a aludida vistoria, o processo administrativo 

que lhe onerou financeiramente. Aliás, no termo de vistoria juntado à Mov. 

27303921, consta, claramente, a informação de que, na ocasião, a cliente 

não estava no imóvel. Ora, da mesma forma como no processo judicial, o 

processo administrativo, principalmente quando irá onerar o consumidor, 

exige que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos 

do artigo 5º, LV da Constituição Federal. E a jurisprudência de nosso 

estado já firmou entendimento no sentido de que “nas ações que versam 

sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento e água, cabe à 

concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de 

medição, em razão da inversão do ônus da prova” (DORIGATTI, Nelson. 

Recurso inominado n. 638742220138110001/2016. J. em 26 Jul. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 01 Maio 2018.), comportamento que 

não se viu no presente caso. Assim, da análise dos fatos, vê-se a ilicitude 

das ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na oportunidade em que 

não demonstra ter esclarecido, à consumidora, as nuances da cobrança 
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efetuada, causando-lhe insegurança quanto ao real consumo, e deixando 

de observar, de maneira clara e transparente a prestação do serviço, e o 

ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC. 

Portanto, OPINO por reconhecer e declarar a insubsistência da fatura 

relativa ao mês de Setembro/2019, vencida em 30/09/2019, no valor de R$ 

586,89 (quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). 

Consequentemente, para o equilíbrio da relação, e efetividade da 

prestação jurisdicional, OPINO por determinar a Ré que, no prazo de 15 

dias, promova à revisão do débito constante na aludida fatura, tomando 

por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto aos danos morais 

propriamente ditos, tem-se a via crucis enfrentada pela Autora para o 

esclarecimento da fatura, com reclamações administrativas não atendidas, 

extrapola a esfera do mero dissabor, atingindo-lhe sua esfera moral. E 

nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

COBRANÇA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. PROBLEMA NÃO 

SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o consumo apurado na 

residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos 

hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à 

média apurada nos meses anteriores. Mesmo que não tenha ocorrido a 

interrupção do fornecimento de água, a cobrança indevida reiterada com a 

ameaça de suspensão do serviço, caracteriza o dano moral, mormente 

quando acionada administrativamente, a concessionária não soluciona o 

problema. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), valor que entendo razoável para o caso em referência. Recurso 

parcialmente provido. (DORIGATTI, Nelson. Recurso inominado n. 

0047117-79.2015.811.0001. J. em 10 de Maio de 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Maio de 2018.) Consequentemente, 

entendo que os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, e acarreta à Ré a obrigação de 

indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecer na modalidade in re ipsa. E, para a quantificação do dano 

moral, ressalta-se que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Logo, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos 

apresentados por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a preliminar de 

incompetência do juizado especial, suscitada pela Ré à defesa. 2. NO 

MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, para ratificar a 

inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII 

do CDC. 3. OPINO por reconhecer e declarar a insubsistência da fatura 

relativa ao mês de Setembro/2019, vencida em 30/09/2019, no valor de R$ 

586,89 (quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). 4. 

Consequentemente, para o equilíbrio da relação, e efetividade da 

prestação jurisdicional, OPINO por determinar a Ré que, no prazo de 15 

dias, promova à revisão do débito constante na aludida fatura, tomando 

por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

5. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à indenizá-la, no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (30/09/2019), e a correção monetária a 

partir da homologação do presente projeto pela douta Magistrada. 6. Por 

fim, OPINO por ratificar a tutela concedida pela douta Magistrada à Mov. 

25408641, para que a Ré mantenha o fornecimento do serviço de água, na 

matrícula da Autora – 454768-3, em razão da fatura aqui discutida, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014223-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MONTEIRO SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014223-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

SUELLEN MONTEIRO SALGADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, a parte autora pretende ser indenizada por Danos Morais e 

ainda, que seja declarado inexigível o débito no valor de R$ 2.672,58 (dois 

mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Atribuiu 

a causa o valor de R$ 2.672,58 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais 

e cinquenta e oito centavos). No caso concreto, havendo representação 

técnica por Advogado, tendo deixado o valor do dano moral ao arbítrio do 

juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à 

ocasião da distribuição da demanda. Assim, diante do que determina o 

artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, 

para fixá-lo em R$ 41.560,00 (quarenta e um mil quinhentos e sessenta 

reais). DAS PRELIMINARES ARGUIDAS DA AUSENCIA DE CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR A ré em sua contestação afirma 

que não existe pretensão resistida, sendo essa uma das condições da 

ação. Entende que se a parte autora não buscou solucionar a presente 

lide de forma administrativa, por meio de um dos canais de atendimentos 

da ré, que a demanda deve ser julgada extinta. Cumpre esclarecer que, a 

parte autora não esta vinculada ao dever de sanar conflitos de forma 

administrativa com a ré, tendo em vista que a Constituição Federal 

assegura o direito de ação. Tal direito assegura aos jurisdicionados o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, 

somente o Poder Judiciário tem jurisdição, sendo inafastável a entrega da 

prestação jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação é um direito 

autônomo e abstrato, por isso, não se confunde com o direito material que 

se pretende defender. Ressalta-se que a parte autora pretende a 

discussão quanto a negativação realizada pela parte ré, o que está 
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comprovado no id. 25505750, logo, satisfeita a existência de prova mínima. 

Desta feita, OPINO por afastar a preliminar arguida em contestação, para 

que seja apreciado o direito material invocado pelas partes. DO EXTRATO 

APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali 

elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não 

sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. Ademais, observo que o extrato anexado foi obtido em balcão 

de atendimento e que a ré não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a existência da 

negativação, substanciando a sua defesa na alegada legalidade do ato 

discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser invertido o ônus 

da prova, por entender que a parte autora tem plena possibilidade de 

comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a ré teria maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Em audiência de conciliação, id. 27251688, a parte reclamante pleiteou 

pelo julgamento antecipado do mérito, e a parte ré remeteu a contestação 

quanto às provas que pretendia produzir. Ultrapassadas as preliminares, 

verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito C/C Pedido de Danos Morais. Em síntese, alega a parte autora 

que teve seu nome negativado indevidamente pela ré no valor R$ 2.672,58 

(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), 

inclusão realizada em, 07/05/2019 em virtude de suposto contrato n° 

010256341000010CT. Ressalto que a autora foi negativada 

posteriormente, conforme observa no id. 25505750. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id. 27251688) Em defesa tempestiva (id. 27539428), a parte ré 

defende a existência do débito. A parte autora apresentou impugnação no 

id. 27953273, reafirmando que não houve relação jurídica e que não houve 

apresentação pela parte requerida de documentos inerentes à 

contratação ora questionada. Da análise dos autos é possível verificar 

que o ponto controvertido da contenda está restrito a efetiva contratação 

ou não pela parte autora dos serviços prestados pela parte ré. Quanto a 

tal fato de forma específica, a parte ré em defesa, afirma que foi 

contratada pela autora, porém, não trouxe nenhuma prova aos autos. Pois 

bem, passamos a análise dos fatos e das provas. Para que a ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que a ré, à contestação 

protocolada ao id. 27539428, não acostou aos autos nenhuma prova hábil 

a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente contratado os 

serviços que a ré afirma ter legitimidade para realizar o pagamento. 

Destaco que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a 

parte autora contratou os serviços da parte ré, pois não há um único 

documento apresentado pela ré com esta finalidade que demonstrem a 

eventual contratação de prestação de serviços. Considerando que nada 

existe nos autos neste sentido é de se concluir que eventual existência de 

contratação em nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em 

decorrência da mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos 

esperados, devendo ser declarado inexistente a relação jurídica e os 

débitos eventualmente existentes. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes transparentes 

na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido ao 

consumidor). Ressalta-se ainda que, neste caso a ré sequer possui 

provas que de fato comprovem a relação jurídica que teria dado origem a 

cobrança e a legalidade de eventual contratação . Ou seja, ao negativar 

indevidamente o nome da parte autora, a ré incorreu de forma inequívoca 

em falha na prestação do serviço, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, caberia à ré provar, nos termos do artigo 

14, §3º do CDC, que de fato foi de forma inequívoca contratada pela parte 

autora, a origem e valor do débito que a parte demandante afirma 

desconhecer, e que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, 

ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que denota-se a verossimilhança das alegações da parte autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, 

vez que presente o nexo causal que une as condutas da ré com os danos 

sofridos pela parte autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação 

do serviço pela ré ao negativar, indevidamente o nome da parte autora, 

sem, contudo, sequer comprovar o vínculo contratual entre as partes, e de 

forma inequívoca, a existência e origem do débito ora discutido. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 2.672,58 (dois mil 

seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), inclusão 

realizada em, 07/05/2019 em virtude de suposto contrato n° 

010256341000010CT, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida R$ 2.672,58 

(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), 

inclusão realizada em, 07/05/2019 em virtude de suposto contrato n° 

010256341000010CT. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que 

concerne aos danos morais, em razão da negativação indevida, são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à re a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

Reparação de danos materiais e morais. Bandeirante. Negativação do 

nome da autora em razão de débito de energia elétrica cobrado após a 

desocupação do imóvel, respectiva comunicação da ré e pedido de 

desligamento da instalação. Sentença parcialmente procedente para 

declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré à indenização de 

R$4.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da ré. Recurso. Sem 

razão. Alegação recursal de impossibilidade de acesso ao medidor do 

imóvel para que fosse efetivado o encerramento da instalação quando a 

autora realizou o pedido de desligamento. Inadmissibilidade. Referida 

justificativa não escusa a ré da não cessação de cobranças em nome da 

autora, tendo em vista a ausência de utilização do serviço após o pedido 

de desligamento. Pedido subsidiário para redução do quantum 

indenizatório. Impossibilidade. Valor fixado em patamar razoável e 

proporcional, devendo ser levado em conta os fins pedagógicos e 

punitivos além dos reparatórios ínsitos ao dano moral. Recurso não 

provido. Sentença mantida. (OLIVEIRA, Ana Carolina Miranda de. Recurso 

inominado n. 1026196-07.2017.8.26.0224. J. em 08 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Jul. 2018.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé e indevida exposição da parte autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto às negativações 

infundadas, sem sequer a comprovação de vínculo, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência da ré, e sua falha na prestação 

do serviço, que atingiu a moral da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO 

DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar 

que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 
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indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Nota-se que a 

autora discute nestes autos apenas uma das negativações realizadas 

pela parte ré, razão pela qual, bem como, não costa nestes autos prova 

de que a segunda negativação esteja sendo discutida, razão pela qual, 

presume-se que a mesma está apta para surtir todos os efeitos práticos. 

Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora 

indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências. De outro lado, insta destacar que, a autora 

possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são 

supervenientes às discutidas na presente demanda, assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Porém, ainda que não incida a 

referida Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, devem levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Isto porque, tal fato interfere de forma direta a extensão do dano, 

intensidade do sofrimento e a gravidade da conduta, que como resultado, 

impacta a razoabilidade necessária para fixar a obrigação indenizatória. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO para a retificar o valor da causa, 

afastar as preliminares suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, 

NO MERITO: 1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as partes, e 

ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos 

do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à 

dívida no valor R$ 2.672,58 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e oito centavos), inclusão realizada em, 07/05/2019 em virtude 

de suposto contrato n° 010256341000010CT. 3. Consequentemente, 

OPINO por condenar a ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, mediante SERASA JUD, no valor R$ 2.672,58 (dois mil 

seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), inclusão 

realizada em, 07/05/2019 em virtude de suposto contrato n° 

010256341000010CT. 5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pela parte autora, e por condenar a ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (07/05/2019 – id. 25505750) e a correção 

monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos; Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC 

n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. 

Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008590-02.2019.8.11.0001
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MARIGILDA ANTONIO CUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008590-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

MARIGILDA ANTONIO CUBA REQUERIDO: BILINK TELECOMUNICACOES 

LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, 

ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito 

ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Em audiência de conciliação, a parte 

reclamante afirmou que se manifestaria em impugnação quantos as 

provas que pretendia produzir, e a parte reclamada requereu audiência de 

instrução, conforme id. 25626167. Da análise dos autos é possível 

concluir que o processo se encontra maduro para julgamento, e que é 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual OPINO pelo 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Esclarece-se que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 
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CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de 

consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA 

LEGITIMIDADE DA AUTORA A parte ré afirma que a autora não possui 

legitimidade para discutir os fatos narrados, por entender que o contrato 

foi formalizado com o marido da autora, afastando assim a seu ver a 

legitimidade ativa da autora. Insta destacar que conforme apontado pela ré 

em sua defesa, a autora é a consumidora final de tal produto, inclusive 

realizou o pagamento da contratação ora discutida, comprovando tais 

alegações no momento do ajuizamento da presente demanda. Sendo 

assim, aplicando o art. 14 e o art. 17 do CDC, é possível constatar que a 

autor é consumidora por equiparação, razão pela qual OPINO pelo 

afastamento da presente preliminar de mérito. ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL A autora afirma ter contratado a ré para a 

prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet. Alega que o 

valor pactuado foi de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por mês, 

além da taxa de instalação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), os 

quais seriam parcelados em três vezes no cartão de crédito da 

requerente. Narra que três dias após a contratação o acesso ainda não 

havia sido liberado, razão pela qual requereu o cancelamento da 

contratação ora discutida, com o referido estorno dos valores pagos 

mediante cartão de crédito. Destaco que, conforme fatura do cartão de 

crédito da autora, os valores foram descontados de uma única vez em 

três parcelas de R$100,00 (cem reais) no dia 27/05. Esclarece que até o 

presente momento o estorno não foi concretizado, e que a operadora do 

cartão de crédito da autora realizou o faturamento do valor integral 

(trezentos reais). A ré em contestação sustenta que a autora não tem 

legitimidade para discutir o presente objeto, tendo em vista que o contrato 

foi realizado em nome do marido da autora, bem como, que a devolução do 

valor já havia sido requerida a empresa Cielo, e por fim, que a houve a 

utilização dos serviços por três dias, razão pela qual entende não haver 

obrigação indenizatória no presente caso. Apresentou juntamente com a 

contestação print de tela sistêmica anexada ao id. 25895557 e 25895556. 

Para fins de responsabilização civil, faz-se necessário a presença de três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. Da análise dos 

documentos apresentados pela autora, leva-se a crer que todos os 

passos para a aquisição da prestação do serviço contratado, foram 

realizados entre a autora e o seu marido, e a empresa ré. Deve-se 

esclarecer que a ré é responsável pela segurança do serviço e dos 

termos contratados entre a mesma e seus consumidores, 

independentemente da relação civil entre a ré e outras empresas, como 

por exemplo, a operadora dos cartões de crédito. Importante destacar que 

as telas sistêmicas acostadas na defesa são unilaterais, e não prestam a 

comprovar a efetiva entrega dos serviços ora contratados, e nem mesmo 

a devolução dos valores cobrados. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência 

inequívoca da entrega. Trouxe apenas telas sistêmicas, sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Assim, OPINO por 

reconhecer o ato ilícito da Ré no presente caso, seja por operacionalizar a 

venda, sem, efetivamente, entregar o produto, seja por não solucionar a 

devolução dos valores pagos, que além de terem sido descontados na 

fatura da autora, a forma de pagamento ajustada entre as partes não foi 

respeitada pela empresa, deixando de fornecer à consumidora a 

segurança esperada, o que viola, claramente, o artigo 6º, I e VI do CDC. 

Destaca-se que, caso a empresa ré entenda não ser a responsável pelos 

valores, forma e ausência de estorno, lhe é facultada a possibilidade do 

exercício do direito de regresso em face de quem entender ser a parte 

legítima para a realização do dever indenizatório pretendido pela parte 

autora. E, presente se encontra o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), ao não realizar o cancelamento conforme 

requerido, e por deixar de realizar o lançamento nos moldes ajustados 

pelas partes. Logo, a prova dos autos tem verossimilhança o bastante 

para se afirmar que os fatos se deram como narrado pela autora no 

sentido de que, apesar de ter havido o pagamento do valor pelo serviço 

adquirido, não houve o estorno dos valores pagos, sequer justificativas 

plausíveis para tanto. No caso em tela, vê-se ainda, que a ré não adotou 

qualquer postura hábil à solucionar o problema apresentado, apenas se 

limitou em afirmar que havia solicitado o estorno e que a autora é quem 

deveria buscar sozinha a solução pela ausência da realização do estorno 

em sua fatura e ainda pelo adiantamento das parcelas vincendas, seja em 

providenciar, de maneira clara e eficaz, alternativas aos fatos. Pois bem. 

A responsabilidade por eventual vício/defeito da prestação do serviço, por 

conseguinte, é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º CDC, não se 

perquirindo acerca do elemento subjetivo. DOS DANOS MATERIAIS E os 

atos ilícitos perpetrados pela Ré, causaram à autora danos na esfera 

material, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica 

suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), pois, 

apesar de comprovadamente, ter pago o valor pela instalação do serviço 

comprovadamente cancelado, não o recebeu o devido estorno. Tem-se 

que a autora pagou à ré o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que 

deveria ter sido parcelado em três vezes, via cartão de crédito da autora, 

os quais pretende ser compensada em dobro, tendo em vista a ausência 

do estorno dos valores ajustados. Importante ainda destacar que foi 

cobrado da autora o valor integral, ou seja, fora dos limites do ajustado 

entre a consumidora e a ré. Pois bem. Da análise do processo, vê-se que, 

de fato, ao considerar o valor dos danos materiais como cobrança 

indevida, consequentemente, aplica-se o artigo 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor, que dá à consumidora o direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou. Assim, 

OPINO por condenar a ré a ressarcir, em dobro os valores pagos, no 

montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento, ou seja, 

27/0/2019, conforme id. 24117536. DOS DANOS MORAIS Em relação aos 

danos morais, entendo ser pertinente. É sabido que o dano extra 

patrimonial diz respeito à violação dos direitos ligados à dignidade humana, 

e a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo ser dispensável a prova de sua 

ocorrência, por se encontrar ínsito na própria ilicitude. Sendo assim, 

comprovada a conduta antijurídica, demonstrado está o dano moral, à 

guisa de uma presunção natural, que decorre das regras de experiência 

comum. Assim, principalmente quando se depara com a angústia vivida 

pela autora ao adquirir um serviço e não conseguir usufruir, ao cancelar o 

serviço e não ter o estorno dos valores, ante a desídia da ré em buscar 

solucionar e ainda, em razão do faturamento integral dos valores 

ajustados, frustrando a expectativa da consumidora, seja na conduta 

propriamente dita, seja na inércia da ré, não lhe propiciando a segurança 

que deveria pairar nas relações de consumo. Sopesando tais orientações, 

e ao ponderar as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente 

a fixação da verba indenizatória por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o que entendo satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito 

e o constrangimento causado, e atender ao caráter compensatório e 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória. CONCLUSÃO Isso 

posto, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, 

OPINO por afastar a preliminar suscitada, e no MÉRITO: 1. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, com a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, consoante artigo 6º, VIII; 2. OPINO por condenar a ré, à ressarcir 

em dobro os valores pagos, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento, ou seja, 27/05/2019, conforme id. 24117536. 3. OPINO por 

reconhecer os danos morais sofridos pela autora, e CONDENAR a ré à 

indenizar a autora pelos danos morais sofridos, R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. 

Os juros de mora incidem desde o evento danoso (27/05/2019 - id. 

24117536), e a correção monetária a partir da prolação desta sentença. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para análise e homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza 

Leiga Vistos; Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da 

Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 
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eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOSE ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003668-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

JOSE ARRUDA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR 

MULLER COUTINHO POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003675-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003675-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILA 

MARIELE DUARTE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXIA 

CAETANO BARBOSA, MARCIO TADEU SALCEDO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003683-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE PINHO PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003683-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DE 

PINHO PEREIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003700-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003700-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONAS DOS 

SANTOS CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003701-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003701-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABRICIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014134-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003718-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RICARDO VIEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE LUIZ DUTRA DE 

PAULA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-59.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

TECNOCARGAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

HORFRAN - COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003721-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA VETTORI 

SANTAMARIA STABILE POLO PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 

e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010904-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL TOLEDO LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

SOBRE O PAGAMENTO JUNTADO NOS AUTOS, BEM COMO, PARA 

INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003757-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARCOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003757-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

MARCOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE GUSMAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003761-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICA DE 

GUSMAO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003765-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILENA 

MOREIRA RIBEIRO DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EWERTON JOSE CARVALHO POLO PASSIVO: AMERICAN AIRLINES INC 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003714-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003714-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA DE MORAES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante de 

balcão do SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, 

sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003793-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA DANTAS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003793-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAN DA SILVA 

DANTAS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008871-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 17:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010991-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIGUEL ARAUJO DO SANTO (REQUERIDO)

DEJANIR DO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

22/01/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003757-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARCOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003757-04.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JEFFERSON MARCOS RODRIGUES REU: TIM CELULAR S.A. Visto. 

I- Emende a parte Reclamante a inicial para, no prazo de 15 dias, 

apresentar comprovante de endereço atualizado e em seu nome, ou 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob 

pena de indeferimento da inicial; bem como, apresente comprovante de 

balcão do SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, 

sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010991-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIGUEL ARAUJO DO SANTO (REQUERIDO)

DEJANIR DO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014946-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR PEREIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009953-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28270748 foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003806-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FRANCXUEL BARROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003806-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO 

FRANCXUEL BARROS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004357-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MACEDO CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007031-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA AZEVEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/11/2019 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007031-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA AZEVEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28607457, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009509-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLENIL JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009509-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLENIL JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010045-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SOBOLESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28572923 foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003817-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FARIA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES OAB - MT19776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REU)

 

PROCESSO n. 1003817-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA FARIA 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMILSON 

GUIMARAES FERNANDES POLO PASSIVO: BRB BANCO DE BRASILIA SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009042-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIELLY FERNANDA DA COSTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO MOREIRA DE PAULA LICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BRITZIUS OAB - MT19138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003820-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAVIO MOREIRA 

DE PAULA LICO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELI BRITZIUS 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALMEIDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28227394, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016045-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ROCHA E SILVA (EXECUTADO)

VERA LUCIA LINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

SOBRE A PETIÇÃO JUNTADA NO ID:28452044.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003830-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OILSON FIRMIANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1003830-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OILSON 

FIRMIANO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

VETTORI SANTAMARIA STABILE POLO PASSIVO: LUADI COMERCIO 

ELETRONICO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013315-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012891-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA MARIA DE OLIVEIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28593310, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003844-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003844-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARTA 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANI APARECIDA JAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003849-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GUILHERME CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003849-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

GUILHERME CAMILO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

GABRIELA BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014180-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE RAYANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo foram digitalizados tempestivamente. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018998-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO GUSTAVO ARAUJO MIRANDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006719-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILAINE PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuita. Intimo a 

recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013003-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTHER CERQUEIRA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

CLAUDYSON MARTINS ALVES OAB - MT14400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

03/12/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003875-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATILOM VINICIO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003875-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ATILOM VINICIO 

SOUZA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013003-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTHER CERQUEIRA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

CLAUDYSON MARTINS ALVES OAB - MT14400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28538635, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009824-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DE ARAUJO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28584100, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013794-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28510079, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017111-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DO CARMO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre o ar negativo, no prazo de 

5 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003894-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SOUSA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003894-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORENA SOUSA 

LEMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003895-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ISABELA DUARTE DOGAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003895-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA ISABELA 

DUARTE DOGAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YURI FLORES DA 

CUNHA FREITAS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003899-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDRO 

NEVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDIMILA 

CAROLINE MOREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003903-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO FERNANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003903-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVALDO RIBEIRO 

FERNANDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO MASSOLI LEIRIAO 

POLO PASSIVO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005163-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCES E PREVIATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEI A. DE BRITO - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003907-82.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003907-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CICERO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003914-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003914-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS SOUZA DE 

FIGUEIREDO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000351-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYANE SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Visto. Conforme noticiado da petição de id. 28524330 

há uma ocorrência de inclusão de outro débito que possuí a mesma 

referência da divida aqui discutida. Deste modo, recebo tal petição como 

emenda a inicial, incluído o débito que a parte alega também desconhecer. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, em tese, 

consubstanciado na alegação de inexistência de débito e prova da 

negativação. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção e 

ausência de outras negativações. Isto posto, com fundamento no art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, exclua o nome da parte 

Reclamante do cadastro negativador pelas dívidas noticiadas nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003675-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003675-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento 

relevante da demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a 

Empresa Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC- 6/2212094-3, 

com fixação de recuperação de consumo no valor de R$ 10.400,84 (dez 

mil e quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos), no período de 

08/2018 a 08/2019 (13 meses). A parte Reclamante teve acesso à 

informação sobre a inspeção realizada, conforme cópia da (Carta ao 

Cliente), vinda com a inicial. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final se justifica em relação à possível suspensão do 

fornecimento do serviço em relação à fatura de recuperação de consumo, 

bem como, a sua cobrança enquanto se discute a regularidade da 

inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por 

fim, considerando que a discussão não trata de possível “defeito” do 

relógio medidor, bem como, diante da inexistência de discussão sobre 

faturas posteriores, sem necessidade da sua troca nesse momento. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança da fatura de 

recuperação de consumo; b) não inclusão do nome da parte Reclamante 

no cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a 

exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) a não suspensão do serviço em 

razão da fatura aqui discutida e, se ocorrida, o seu restabelecimento no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o 

prazo é contínuo (final de semana e feriado) Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUELLI COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000656-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES, RAQUELLI COELHO 

RODRIGUES REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde evidente a contratação dos serviços, o pedido de rescisão, 

bem como, a cobrança em tese, indevida, após o cancelamento. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de permitir a cobrança reiterada de serviços pelos quais a Reclamante não 

usufruiu bem como, requereu o cancelamento, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspenda a cobrança da dívida noticiada nos autos; e, b) 

abstenha de incluir o nome da parte Reclamante do cadastro negativador 

pela dívida noticiada nos autos. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Posto isso, aguarde-se a 

audiência de conciliação, bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022045-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022045-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Visto. O feito não contém pedido de urgência. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003800-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO NASCIMENTO TIRABOSCHI OAB - GO11873 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIVALTER ESCOCARD DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003800-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIO SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: RODIVALTER 

ESCOCARD DE SOUZA Visto. I – Cumpra-se como deprecado, servindo 

cópia de mandado, nos termos do §1º, do art. 18, da Lei n. 9.099/95. II – 

Após, devolva-se ao Juízo de origem. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021877-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO OAB - MT24804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021877-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável à 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que pelos fatos narrados não sejam possível identificar a 

discrepância no consumo da parte reclamada, por conseguinte, a mesma 

não juntou documento solicitado (faturas discutidas). Assim, diante da 

ausência de documento imprescindível à apreciação da urgência, que em 

análise sumária poderia, em tese, demonstrar a inexigibilidade do débito 

discutido nos autos, resta prudente aguardar o contraditório. A parte 

reclamante ao ser instada a apresentá-los (id. 28213430), permaneceu 

inerte, o que, em tese, afastas a verossimilhança de suas alegações. Isto 

posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013221-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013221-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDILSON ANTONIO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDILSON ANTONIO PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC. No caso, a parte autora indica a título de dano moral 

o importe não inferior a 20 salários mínimos e o débito a que se pretende a 

declaração é de R$ 377,64. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

20.337,64 (vinte e mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro 
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centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO O comprovante de 

endereço acostado encontra-se legível, como também em nome do autor 

(ID 25295779). No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controversa 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

377,64 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 

De outro lado, a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram 

gerados em razão de real utilização do plano de telefonia VIVO 

CONTROLE, vinculado na linha telefônica nº. (65) 9 9904-9890, contrato 

nº. 0344249350, habilitado em nome da parte Reclamante e cancelado 

posteriormente por inadimplência. Analisando detidamente os autos do 

processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos o contrato 

de prestação de serviços devidamente assinado, cópia dos documentos 

pessoais do autor e extrato das faturas inadimplidas, situação essa que 

demonstram a relação contratual referente a linha telefônica nº. (65) 9 

9904-9890, contrato nº. 0344249350 e os débitos que deram origem ao 

apontamento nos órgãos restritivos ao crédito. Registra-se que a 

semelhança nas assinaturas dispensa a utilização do recurso de perícia. 

Além disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora usufruiu 

dos serviços contratados e efetuou pagamento de faturas de cobrança 

emitidas durante a relação contratual. Ora, se houve pagamento, é porque 

houve contrato. Insta salientar que inicialmente o autor não nega a relação 

jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de afirmar que não possui 

débitos, não comprova a sua regularidade/adimplência, o que poderia ter 

sido facilmente demonstrado com a apresentação dos comprovantes de 

pagamento das 03 (três) últimas faturas. Ora, se a parte autora não nega 

a relação jurídica quando da propositura da ação, não há como imputar a 

prova da sua adimplência à parte Reclamada, cabendo ao próprio 

Reclamante apresentar os comprovantes de pagamento da cobrança que 

diz não ser legítimo. Ademais, o fato de não ser notificado quanto ao 

encaminhamento do seu nome para os anais restritivos ao crédito, não o 

desobriga do pagamento da dívida contraída com a Reclamada. Anoto, por 

oportuno, que os débitos não adimplidos pelo autor junto à empresa de 

telefonia Telefônica Brasil S/A e que ensejou a anotação no SPC/SERASA, 

compreende as faturas dos meses de julho, agosto e setembro do ano de 

2018. Por fim, certifico que é atribuição do órgão mantenedor a notificação 

prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de 

inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal 

de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. No que 

tange ao pedido contraposto, entendo que merece acolhimento, visto que 

restou devidamente comprovado nos autos a utilização do serviço sem a 

devida contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível 

em favor da Reclamada. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos da inicial e procedência do pedido contraposto. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, fixando o valor da causa em R$ 20.337,64 (vinte e mil trezentos e 

trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao 

proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda, nos termos 

dos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR 

a parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 337,64 (trezentos e 

trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do vencimento das respectivas faturas, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013085-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013085-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRACY DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" 

proposta por IRACY DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 10.910,28 (dez mil 

novecentos e dez reais e vinte e oito centavos), correspondente ao 

proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda. DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 
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admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. A parte Reclamante alega não possuir 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 910,28 

(novecentos e dez reais e vinte e oito centavos). No entanto, a parte ré, 

em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças 

por meio de elementos de prova que indicam existência de relação jurídica 

em relação ao cartão de crédito CASAS BAHIA INTERNACIONAL Nº. 

4271.XXXX.XXXX.2010, de titularidade da parte autora desde a data de 

03/06/2015, cujo cancelamento ocorreu por inadimplência das faturas. A 

reclamada apresentou nos autos o contrato de adesão ao cartão de 

crédito devidamente assinado pelo autor, cópia dos documentos pessoais, 

comprovante de renda apresentado à época do negócio jurídico, extrato 

de utilização e segunda via das faturas do cartão de crédito não 

adimplidas, comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica e o 

débito negado na petição inicial. Além disso, de acordo com as provas dos 

autos, a parte autora utilizou o limite disponível no cartão de crédito e 

efetuou vários pagamentos de faturas de cobrança até o mês de março 

de 2019. Ora, se houve pagamento, é porque houve contrato. Quanto à 

assinatura aposta no contrato, se mostra desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos (ID 27248153) dispensa aludido recurso. 

Por fim, destaco que é atribuição do órgão mantenedor a notificação 

prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de 

inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal 

de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve o pedido ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, fixando o valor da 

causa em R$ 10.910,28 (dez mil novecentos e dez reais e vinte e oito 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda, nos termos dos artigos 292, §3º e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007708-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APRISIO IPOLITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

SENTENÇA Processo: 1007708-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

APRISIO IPOLITO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Noticia a reclamante que 

mantém relação de consumo com a requerida através da unidade 

consumidora nº. 6/348380-7 e no dia 27.05.2019 teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso, pela fatura do mês de janeiro/2019, no valor de 

R$ 432,75 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) 

que não foi entregue na sua residência. Informa que a suspensão ocorreu 

sem prévio aviso, razão pela qual requerer indenização por danos morais. 

Em defesa, a requerida aduz, em síntese, a legalidade do corte de energia 

elétrica em razão da inadimplência da requerente. Houve apresentação de 

impugnação. É o breve relato. Fundamento e decido. Mérito O cerne da lide 

visa a discutir se o corte do fornecimento de energia elétrica ocorrido no 

dia 27.05.2019 foi indevido, se houve demora no restabelecimento no 

fornecimento de energia elétrica e, por fim, se o requerente merece 

reparos de ordem moral. Extrai-se do conjunto probatório que a 

suspensão da energia elétrica ocorreu na realidade no dia 12.03.2019, 

pelo inadimplemento da fatura de consumo do mês janeiro/2019, cujo 

vencimento estava aprazado para o dia 30.01.2019. O pagamento da 

fatura que deu ensejo ao corte foi realizado no dia 27.05.2019. Infere-se 

do ID 25797540, que foi regularmente notificado sobre a possibilidade de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do dia 08.03.2019, 

em caso de permanência de inadimplência com a fatura do mês de 

janeiro/2019. A fatura do mês de janeiro/2019 foi adimplida no dia 

27.05.2019, isto é, praticamente 04 (quatro) meses de atraso e após a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. A energia elétrica foi 

restabelecida no dia 27.05.2019, às 15h36, conforme mostra o documento 

denominado de “ordem de serviço”, encartado no corpo da defesa. Em 

que pese o requerente alegar que a fatura do mês de janeiro/2019 não lhe 

foi entregue, não há indícios de prova nesse sentido, como protocolo de 

reclamação. Demais disso, o consumidor mediante a utilização dos 

serviços tem o conhecimento da contraprestação, cabendo-lhe o 

pagamento, de modo que o autor não demonstrou minimamente a 

impossibilidade de executar o referido dever. Assim, resta nítido que o 

requerente foi negligente com o pagamento de seu débito, uma vez que 

quitou seu crédito fora do prazo agendado, assumindo, desse modo, o 

risco em ter a suspensão dos serviços em sua unidade consumidora. 

Dessa forma, percebe-se o cumprimento dos procedimentos previstos no 

artigo 6º, da Lei nº 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de Concessão e 

Permissão da Prestação de Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da 

Constituição Federal, a seguir: Art. 6º. Toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 

respectivo contrato. (...) § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do 

serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio 

aviso, quando: (...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o 
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interesse da coletividade. (destaques acrescidos) Não se caracteriza 

como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do 

usuário, considerando o interesse da coletividade. Nesse passo, cabe 

dizer, que é dever dos usuários de energia elétrica a quitação de seus 

débitos no dia aprazado pela Concessionária de Energia Elétrica para 

obter a contraprestação do serviço concedido. Deste modo, percebe-se 

que o requerente deu causa a suspensão do fornecimento da energia 

elétrica. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE DEVIDO - FATURAS EM 

ATRASO - NOTIFICAÇÃO RECEBIDA - PAGAMENTO DA FATURA UM DIA 

APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

DO PAGAMENTO - AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, 

que somente quitou uma fatura atrasada na mesma data prevista para o 

corte. Portanto afastado o dever de indenizar, posto não comprovados 

pelo Consumidor os fatos constitutivos de seu direito, ante a inexistência 

de comprovação de que tenha a mesma efetivado o pagamento antes do 

corte e informado do pagamento a Concessionária para evitar o transtorno 

ocorrido. Ademais, o Consumidor estava devidamente cientificada do corte 

previsto para a data de 04/03/2011, caso não fosse quitada. Recurso 

conhecido e provido. (Recurso Inominado: 0010001-40.2011.811.0046 – 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes – Data do Julgamento: 

06.05.2016) Frisa-se, que no caso, sequer houve demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, pois o fornecimento 

foi restabelecido dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 

determina o artigo 176, § 2º, I, b, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual 

passa a ser contado a partir da baixa do pagamento no sistema da 

requerida. Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço 

por parte da reclamada e, por consequência, a rechaço o pedido 

indenizatório. Por outro lado, não observo no caso sub examine os 

elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por 

litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de 

ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência 

do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção 

apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em 

honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação da 

litigância de má-fé. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004313-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004313-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Preliminar - Carência 

da Ação – Falta de Interesse de Agir A reclamada levanta a falta de 

interesse de agir da reclamante para propositura da ação, sob o 

argumento que em nenhum momento apontou a irregularidade ou 

ilegalidade quanto a prestação dos serviços da requerida. A parte 

reclamante descreveu de forma compreensível a causa de pedir, 

formulando pedido compatível com os fatos narrados. A petição inicial 

permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o 

exercício da ampla defesa. Inclusive, a parte reclamante tem o direito de 

demandar perante o Poder Judiciário, independentemente da procedência 

ou improcedência do pedido, de modo que a a preliminar aventada se 

confunde com o próprio mérito. Assim, afasto-a. Mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a parte requerente discorda 

das faturas de consumo emitidas nos seguintes meses: janeiro/2019 no 

valor de R$ 678,24 (seiscentos e setenta e oito reais e vinte e quatro 

centavos); fevereiro/2019 no valor de R$ 423,80 (quatrocentos e vinte e 

três reais e oitenta centavos); março/2019 no valor de R$ 293,30 

(duzentos e noventa e três reais e trinta centavos) e abril/2019 no valor 

de R$ 351,38 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), 

argumentando que estão fora do seu padrão de consumo. Em sua defesa, 

a requerida sustenta que as faturas foram geradas a partir do efetivo 

consumo de energia elétrica e que não existe nenhum erro de leitura. 

Sustenta também, que em cada fatura está sendo cobrado valor pertinente 

a parcelamento de débito que a requerente efetuou em 15.06.2018. Em 

análise aos documentos carreados aos autos, verifico que, as faturas 

emitidas nos meses ora impugnados foram emitidas dentro do padrão de 

consumo da requerente, pois as faturas emitidas entre setembro/2018 a 

dezembro/2018, giraram em torno de R$ 436,27 (quatrocentos e trinta e 

seis reais e vinte e sete centavos) a R$ 539,22 (quinhentos e trinta e nove 

reais e vinte e dois centavos). Ademais, como dito acima, a requerente 

assinou um Termo de Confissão de Dívida, no qual parcelou o débito 

atrasado do mês de 04/2018, na importância total de R$ 1.669,64 (um mil, 

seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), com 

entrada de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e mais 18 (dezoito) 

parcelas de R$ 78,87 (setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), as 

quais estão sendo lançadas nas faturas de consumo, o que ajuda a elevar 

ainda mais o valor de cada débito mensal. Registro que a requerente não 

apresentou impugnação. Desse modo, o quadro probatório não revela 

nenhuma irregularidade no medidor da autora. Destarte, na ausência de 

indícios substanciais de erro nos registros dos consumos, presumem-se 

corretos os registros e a consequente emissão das faturas. Ressalte-se 

que a inversão do ônus probandi não tem caráter absoluto, devendo 

produzir prova mínima do direito constitutivo, o que não ocorreu na 

situação em concreto. Por outro lado, não observo no caso sub examine 

os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por 

litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de 

ação, ao passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência 

do pedido. Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção 

apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em 

honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente a decretação da 

litigância de má-fé. Isto posto, por todo o exposto, e com fulcro no art.487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos do Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito por parte da 

Reclamada. Revogo a tutela/liminar deferida nos autos. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008354-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008354-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZETE DA COSTA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de "AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" proposta 

por Marizete da Costa Rodrigues em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar o não restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica, haja vista a alegação que formulou 

contrato de parcelamento dos débitos que estavam atrasados em 

02.07.2019. A reclamada, em contestação, afirma que o último corte 

ocorrido na unidade consumidora foi em 07.12.2016, decorrente do 

inadimplemento de fatura de consumo. Afirma também, que na data de 

25.08.2019, promoveu vistoria na unidade consumidora e constatou que a 

a autorreligação da energia e, por consequência, desfez a irregularidade, 

o que ocasionou a alegada suspensão no fornecimento de energia 

elétrica. Considerando os documentos de negociação para regularização 

dos débitos (ID 24074505), tenho por incontroverso a ocorrência de 

novação da dívida, cabendo a Concessionária de Energia Elétrica 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica dentro do prazo 

estabelecido pela Resolução 414/2010, da ANEEL. Apesar da requerida 

alegar que o último corte de energia elétrica ocorreu em 07.12.2016, 

verifica-se no documento denominado de “ordem de serviço” (ID 

25929462), que a última suspensão no fornecimento de energia elétrica 

ocorreu em 28.02.2018, por inadimplemento de fatura de consumo. 

Ademais, a requerida em nenhum momento explicou por qual motivo não 

restabeleceu o fornecimento de energia elétrica após assinatura do termo 

de parcelamento de dívida, que ocorreu em 02.07.2019. Em que pese a 

requerida ter encontrado a autorreligação, competia-lhe promover o 

cálculo do que foi consumido de modo irregular e, logo após, emitir fatura 

de recuperação de consumo, observado o procedimento administrativo. 

Entretanto, a requerida deixou a unidade sem o fornecimento de energia 

elétrica, mesmo sem nenhum débito em atraso, uma vez que aceitou 

receber seus créditos inadimplidos em datas futuras (parcelamento). 

Verifica-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica foi feita 

antes do acordo, assim, a suspensão foi lícita, porém a manutenção na 

restrição do serviço de energia elétrica se mostra indevida, já que houve o 

aceite no recebimento do crédito em novas datas e de forma parcelada. 

Assim, reconhecida a prática do ato ilícito, tem-se a configuração do dano 

moral, pois é inato ao tipo de serviço Segundo a melhor doutrina, a 

indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à 

vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor 

da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir 

novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento 

ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Sopesados esses elementos, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido para condenar a requerida pagar a requerente R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Ratifico a liminar deferida. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema PJE Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015484-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILZA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015484-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODENILZA DA SILVA LEITE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Odenilza da Silva Leite em 

desfavor de TIM S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Preliminar - Do Valor da Causa Determino de ofício a correção 

do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio da parte autora, entendo que sua pretensão 

reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 

Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não possui débito com a Reclamada. Analisando o conteúdo fático 

probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação 

de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se 

a contratação se realizou por meio de "call center". No caso, se incumbiu a 

autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial para o fim de: a) determinar a correção do valor dado à causa para 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), no sistema PJE; 

b) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 384 de 779



R$ 129,80 (cento e vinte e nove reais e oitenta centavos); c) condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015594-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015594-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Paulo José da Silva Junior em desfavor de OMNI Financeira S.A. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Mérito. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da 

autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 5.533,76 (cinco mil, 

quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), que foi incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico referente 

ao uso do serviço que é ofertado pela mesma, bem como a obrigação de 

pagar o débito inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de 

adesão e contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora e cópia do documento pessoal e outros documentos, que legitimam 

a cobrança do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Quanto à 

assinatura aposta no contrato, se mostra desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de 

defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso 

não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Por fim, é de 

se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Submeto os autos ao Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013394-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES SIGARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013394-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON RODRIGUES SIGARINI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Relatório dispensado (art. 38, da Lei 9.099/1995). Trata-se de 

“RECLAMAÇÃO CIVEL C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA DE 

URGENCIA” proposta por EDSON RODRIGUES SIGARINI em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. - 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou se verificar a hipossuficiência. Deste 

modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. - DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada, em razão de a parte autora ter instruído os autos com 

todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. - DO MÉRITO Segundo a distribuição 

da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito 

(art. 373, CPC). Adiante, nos artigos 336 e 341, da mesma norma, o réu 

deverá alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que opõe-se ao pedido do autor, 

presumindo-se como verdadeiros os fatos não impugnados. Consigna-se, 

ainda, que se tratando de relação disciplinada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, há previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da 

apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a 

hipossuficiência da parte promovente - ope judicis -, seja quando atribui ao 

fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade 

objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa 
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exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis. Pois bem. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da 

parte reclamante no cadastro de inadimplentes pelo débito no valor de R$ 

96,87, contrato n°0249929481, tendo em vista a afirmação de inexistência 

de vínculo jurídico. No entanto, em sua defesa a reclamada aduz que o 

débito se refere a habilitação e linha telefônica, juntando relatório de 

utilização e histórico de pagamento. A parte autora, por sua vez, não 

apresentou impugnação. Não se pode negar que nos tempos atuais de 

“call center”, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os 

olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. A respeito, 

transcrevo julgado da Turma Recursal Única deste Estado: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADA. SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA AS FATOS ALEGADOS NA DEFESA. LIGAÇÕES DE LONGA 

DISTÂNCIA. COFATURAMENTO ("CO-BILLING"). AUSÊNCIA DE PROVA DA 

QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se a empresa de telefonia junta na sua defesa as faturas telefônicas 

referente ao terminal fixo registrado em nome da autora, nas quais 

constam a realização de ligação de longa distância, aliado ao fato de que 

não houve impugnação específica, visto que a autora apenas nega a 

relação jurídica entre as partes, devido a ausência de juntada do contrato 

pela empresa reclamada, a meu ver, resta comprovada assim a origem do 

débito, pra questionado. 2. A cobrança por ligações realizadas por linha 

de titularidade da consumidora, com a utilização de código da operadora 

Recorrente (21), enseja a cobrança através do cofaturamento (co-billing), 

apenas atinente ao uso das ligações interurbanas. 3. Desta forma, se a 

empresa de telefonia efetuou a cobrança de ligações interurbanas por 

meio de terminal telefônico de outra empresa, não haverá contrato a ser 

apresentado, sendo os débitos comprovados através das faturas 

telefônicas juntadas. 4. Deste modo, o conjunto probatório demonstra que 

a Recorrente realizou ligações de seu aparelho fixo utilizando o código 

DDD da Recorrida, fato que retira a verossimilhança das alegações da 

consumidora, no sentido de que a dívida questionada seria inexistente. 

Logo, reconheço a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano 

moral. 5. Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão 

do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que 

nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (...) (TRU – RI nº. 0042485-05.2018.811.0001, Rel. 

Valmir Alaércio dos Santos, data do julgamento: 03 de maio de 2019) 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Registra-se que a 

obrigação de notificação prévia para efetuar a restrição é do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme pacificado pela 

Súmula 359, do STJ. Demonstrada a relação jurídica sem a devida 

contraprestação do serviço, faz jus o pedido contraposto do valor objeto 

da negativação, na forma do art. 31, da Lei n. 9.099/1995. Por outro lado, 

não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários e afins, tendo em vista que 

é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, 

PROCEDENTE o pedido contraposto CONDENAR a parte autora a pagar a 

reclamada o valor de R$ 96,87 (noventa e seis e oitenta e sete centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, e corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação inadimplente, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95, extinguindo o feito com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010717-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE REIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010717-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANE REIS DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Relatório dispensado (art. 38, da Lei 9.099/1995). Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta 

por FABIANE REIS DE ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

- VIVO. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. - 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Não há que se falar em 

complexidade da causa suficiente a afastar a competência deste Juízo, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. - DO 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Embora a parte autora não tenha juntado o 

comprovante de endereço em seu nome, há a indicação deste na inicial e 

declaração de residência devidamente assinada, o que permite a 

verificação do foro competente. Dessa forma, em conjunto com os demais 

elementos dos autos e o direito de acesso à Justiça, deixo de acolher a 

preliminar arguida. - INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. - INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas 

no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão 

do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação 

ou se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada 

pela reclamada e entendo presente a condição necessária para a 

aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. - DO MÉRITO Segundo a distribuição da carga 

probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, 

CPC). Adiante, nos artigos 336 e 341, da mesma norma, o réu deverá 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que opõe-se ao pedido do autor, presumindo-se 

como verdadeiros os fatos não impugnados. Consigna-se, ainda, que se 

tratando de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há 

previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos 

aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte 

promovente - ope judicis -, seja quando atribui ao fornecedor de produtos 

ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o 

defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de 

terceiro) – ope legis. Pois bem. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte reclamante no cadastro 

de inadimplentes pelo débito no valor R$ 329,96 (trezentos e vinte e nove 

reais e noventa e seis centavos), tendo em vista a afirmação de que 

desconhece o débito. No entanto, a reclamada juntou aos autos contrato 

devidamente assinado pela parte autora e extratos de utilização (faturas) 
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com registro de pagamento, elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico. Analisando detidamente o arcabouço fático-probatório, 

verifico que a parte reclamada logrou êxito em demonstrar a relação 

negocial e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte 

autora. Quanto à assinatura aposta no contrato, se mostra desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura 

apresentada nos documentos juntados aos autos dispensa aludido 

recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Registra-se que a obrigação de notificação prévia para efetuar a restrição 

é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, conforme 

pacificado pela Súmula 359, do STJ. Demonstrada a relação jurídica sem a 

devida contraprestação do serviço, faz jus o pedido contraposto do valor 

objeto da negativação, na forma do art. 31, da Lei n. 9.099/1995. Por outro 

lado, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 

80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, 

considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que 

não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por 

consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, 

da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários e afins, tendo em 

vista que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição 

inicial, e, PROCEDENTE o pedido contraposto CONDENAR a parte autora a 

pagar a reclamada o valor de R$ 329,96 (trezentos e vinte e nove reais e 

noventa e seis centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos do vencimento da obrigação 

inadimplente, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta 

de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007726-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BORGES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007726-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO BORGES LEAL REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017714-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017714-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017451-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA RITA PORTO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017451-74.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: CASSIANA RITA PORTO DE AQUINO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017251-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BENTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017251-67.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARLENE BENTO DE MELO REQUERIDO: OI S/A 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013465-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JAIR GRACINDO ALVES JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013465-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE DONIZETE DOS SANTOS REQUERIDO: JAIR 

GRACINDO ALVES JUNIOR - ME Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência da 

ação. É sabido que o pleito de desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implica na extinção do processo sem resolução 

do mérito, conforme disposto no enunciado nº 90, do FONAJE. Dessa 

forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014955-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014955-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVERTON DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Everton da Silva Costa em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

1 - Do Valor da Causa Determino de ofício a correção do valor da causa, 

na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído 

pela parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é 

dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio 

eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 2 - Perícia Rejeito 

a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. Mérito Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 171,90 (cento e setenta 

e um reais e noventa centavos), que foi incluído nos órgãos de proteção 

ao crédito. No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico referente ao uso do serviço que 

é ofertado pela mesma, bem como a obrigação de pagar o débito 

inadimplido. A reclamada apresentou nos autos o termo de adesão e 

contratação de serviços devidamente assinado pela parte autora que 

legitima a cobrança do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. 

Registra-se que a semelhança nas assinaturas em cotejo com os 

documentos carreados aos autos dispensa o recurso da perícia. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, 

VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de 

defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso 

não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Por fim, é de 

se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, determinando a correção do valor dado à 

causa para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), no 

sistema PJE. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015690-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015690-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso, pelo próprio 

desenvolvimento das razões expostas na inicial, é certo que a sua 

pretensão merece tutela do Poder Judiciário, todavia, o procedimento de 

exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo 

em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 

9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 

do CPC. Como se sabe, no sistema dos Juizados Especiais não é admitido, 

por força do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, a 

sentença condenatória por quantia ilíquida ainda que genérico o pedido, 

pela mesma razão não cabe a exibição de documento. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. 1- Recorre a autora pretendendo a reforma 

da sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de toda a 

documentação, extratos e informações relativas às operações bancárias 

que contenham o seu CPF ou o seu nome, sob pena de confissão. 2- A 

postulação para a exibição deve ser formulada no juízo competente, haja 

vista a incompatibilidade com o rito do Juizado Especial Cível para apreciar 

a referida pretensão. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.” 

(TJRS – 1ª T – RI nº 71005799663 – cnj 0051068-71.2015.8.21.9000 – relª. 

JUÍZA MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – J. 26/04/2016) Isto 
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posto, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, em face a 

inadmissibilidade do procedimento, reconheço a incompetência deste 

Juizado, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Pje. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012586-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012586-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Ação movida pelo espólio 

de Licinio Vieira de Almeida, representado pela viúva do decujus, Sra. 

Luciene Alves da Silva Vieira, fundada em danos morais e materiais 

suportados pelos familiares do decujus diante da recusa de ressarcimento 

de despesas com tratamento médico do decujus, por parte da operadora 

de plano de saúde Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Verifico da 

narrativa inaugural que as despesas com o tratamento médico do decujus, 

no valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), foram 

integralmente arcadas pelos seus familiares, os quais, após recusa do 

pedido de ressarcimento, por parte da Reclamada, suportaram o prejuízo. 

Assim, tem-se que os danos materiais reclamados não foram 

experimentados pelo decujus, tratando-se de direito próprio dos familiares 

deste, não havendo que se falar em direito que tenha sido transmitido com 

a herança. Ressalta-se que o espólio somente teria legitimidade para 

ajuizar a presente ação se o direito à indenização pertencesse ao falecido 

e tivesse sido transmitido aos herdeiros com a morte, o que não se 

verifica no caso. Do mesmo modo, tem-se que eventual pretensão de 

reparação por dano moral, diante da recusa no ressarcimento das 

referidas despesas, é de titularidade daqueles que pretendem o 

ressarcimento, tanto que o nascimento da pretensão se deu depois de já 

falecido o Sr. Licinio, não havendo que se falar em afronta aos direitos da 

personalidade deste, porquanto extintos com o evento morte. Portanto, 

conclui-se que quem tem legitimidade para agir em nome próprio são os 

herdeiros e não o espólio, que figura apenas em questões patrimoniais, 

jamais na tutela de interesses existenciais post mortem. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o feito sem julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015054-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA AUGUSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015054-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JACINTA AUGUSTA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Relata a parte Reclamante a existência de irregularidade na 

inspeção da sua UC 6/290963-8, fixando recuperação de consumo dos 

meses de março/2019 a maio/2019, no valor de R$ 386,40 (trezentos e 

oitenta e seis reais e quarenta centavos), bem como na suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na sua residência, ocorrido em 28/10/19. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Antes de 

enfrentar o mérito, necessário o registro de que as demandas que 

envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar de evidente a 

necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, com 

segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço e a 

quantidade exata de consumo com a incidência das consequências dai 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Mérito - PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Tratando a discussão 

sobre fatura de recuperação de consumo, em sede de juizado especial, a 

matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das 

determinações dispostas no do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: “... 

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A prova apresentada 

com a petição inicial não indica a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a 

sugerir sua ocorrência. Do mesmo modo, quando da impugnação, 

nenhuma prova foi produzida, nem mesmo em relação a possível erro de 

cálculo nos valores e tensão recuperados. No caso concreto, a parte 

Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar 

as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que não existiu o fato 

apurado pela empresa Reclamada, e muito menos irregularidade na sua 

apuração e encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados. Ainda 

que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em 

face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da 

parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. 

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Na 

contestação, de seu lado, há apresentação da documentação justificadora 

da aplicação da recuperação de consumo, nos exatos termos da RES 

ANEEL nº 414/2010, em especial o respectivo TOI (711615), constando a 
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observação de que a vistoria foi realizada na presença da Reclamante, 

ocasião em que foram listados todos os eletrodomésticos que compõem a 

sua residência, sem oposição pela parte Reclamante. É oportuno ressaltar 

a informação de que a Reclamante não lançou sua assinatura no referido 

TOI por não possuir, porquanto pessoa analfabeta, situação que foi 

regularizada com o envio do documento mediante AR – Aviso de 

Recebimento ao endereço da Reclamante (mesmo indicado na petição 

inicial), nos termos do §2º do art. 129 da RES ANEEL nº 414/2010. A 

comunicação da ocorrência foi demonstrada, do mesmo modo que a forma 

do cálculo recuperado seguiu o que determina o art. 130, inciso III, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL, independentemente da demonstração de 

culpa da consumidora posto que, em última análise, foi ela a beneficiária 

do serviço (energia). O caso concreto trata de avaria no medidor, 

refletindo em erro na leitura do consumo. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA 

PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO. CÁLCULO REALIZADO PELA PRESTADORA DO 

SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA 

RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO 

COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz 

LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 27/09/2018). Grifei. No entanto, não se 

pode olvidar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

ocorrido em 28/10/2019 referiu-se a débitos vencidos há mais de 90 

(noventa) dias (03/06/2019), conforme histórico de contas de id. 

27590065, inexistindo prova da celebração de acordo para parcelamento 

do débito, pela Reclamante. Nesse contexto, estabeleceu o STJ, no 

julgamento do Tema 699 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.412.433), que 

o débito estrito de recuperação de consumo pode resultar em corte 

administrativo do fornecimento de energia elétrica, contanto que 

executado em até 90 dias após o vencimento do débito, de modo que o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC 6/290963-8 é 

medida que se impõe. Neste caso, inexiste demonstração de eventual 

dano sofrido pela parte Reclamante, motivo pelo qual, não merece 

prosperar o pedido neste ponto. Mérito – CONTRAPOSTO. Da conclusão 

ocorrida no pedido principal, é possível reconhecer correta a pretensão da 

Empresa Reclamada na cobrança dos valores apurados em recuperação 

de consumo na UC 6/290963-8, em relação ao período de março/2019 a 

maio/2019, no valor de R$ 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais e 

quarenta centavos), equivalente a 434 kWz, com vencimento em 

03/06/2019. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para 

determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC 

6/290963-8 e, PROCEDENTE o pedido contraposto para: a) revogar a 

decisão de antecipação de tutela/liminar, se houver; b) reconhecer correta 

a inspeção consignada no TOI nº 711615; c) condenar a parte Reclamante 

no pagamento da fatura de recuperação de consumo de março/2019 a 

maio/2019, no valor de R$ 386,40 (trezentos e oitenta e seis reais e 

quarenta centavos), equivalente a 434 kWz, com vencimento em 

03/06/2019, corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, 

do CTN, contados do vencimento, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003681-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003681-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIA DE 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SULEYME BENTO DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021419-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO EIRELI ME - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1021419-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - MT9879-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007659-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DE AMORIM PINHO (EXECUTADO)

 

Expeço intimação a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se quanto ao pedido de parcelamento feito pela 

executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FILIPE DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003705-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO FILIPE 

DANTAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAPELAO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003708-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

CAPELAO DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003710-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003710-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

CONSTANTINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNA TAYNARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCO OAB - MT14743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003727-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANNA 

TAYNARA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FRANCO 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003740-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003740-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACQUELINE 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003749-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREZA DE 

JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003756-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEYTON 

PINHEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINILCE DE SOUSA ROLDAO (REQUERENTE)

AMANDA DE SOUSA ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003758-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA DE 

SOUSA ROLDAO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA 

BASTOS DOS SANTOS POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANNA KARINY LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003777-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANNA KARINY 

LEMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003561-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018652-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada do mandado, cuja certidão do Sr. Oficial de 

Justiça restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003796-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003796-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CRISTINA 

DA SILVA LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006858-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008048-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA NAZARE RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO OAB - MT24402/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003804-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010901-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA FLAVIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009463-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO BRITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA TATIANE FERREIRA SOARES DE CASTRO OAB - MG174717 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BATISTA PORTO SOARES OAB - MG190878 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011208-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON KENNYDI DE SOUZA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003812-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON JORGE 

BASILIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON JORGE 

BASILIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL SAO ROQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS SANTOS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002997-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEUZA DOS SANTOS BRANDAO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado 

e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003295-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003295-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE PEREIRA DE ANDRADE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018290-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA PADILHA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018290-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLA FERNANDA PADILHA DO AMARAL REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, Consoante Termo de Audiência de Conciliação, o advogado da 

parte reclamante requer a concessão do prazo de 05 dias para justificar a 

ausência da parte promovente ao ato. DEFIRO o pedido. Concedo o prazo 

de 5 (cinco) dias para a parte reclamante apresentar justificativa da 

ausência em audiência de conciliação, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1003136-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER KARINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARINETE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (EXECUTADO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta da mov. anterior. Expeça-se o 

competente Alvará Judicial do valor incontroverso em favor da parte 

exequente, observando os dados bancários informados na mov. anterior. 

(Alvará n. 583186-5 / 2020) Intime-se a parte executada DESTAK 

AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME para efetuar o pagamento do 

valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência 

da multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014220-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENIL DIAS DA CRUZ SANTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014952-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014952-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA - MT11808/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/12/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003136-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER KARINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARINETE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (EXECUTADO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003136-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - MT25417/O, DENY SULIVAN 

BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973/O Advogados do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - MT25417/O, 

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 30/09/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 22 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003136-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFER KARINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARINETE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (EXECUTADO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003136-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - MT25417/O, DENY SULIVAN 

BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973/O Advogados do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - MT25417/O, 

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 30/09/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 22 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008571-93.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ISAAC SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003838-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003838-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLE DOS 

SANTOS WIDAL GARCIA POLO PASSIVO: CENTRO BRASILEIRO DE 

PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - 

CEBRASPE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011557-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011557-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados (as), da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003856-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003856-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA MARIA DO 

ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: PAX 

NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003873-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX EMANUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003873-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX EMANUEL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO NEVES 

ORMONDE FERNANDES DE AVELAR POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012682-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAILDE PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012682-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

IRAILDE PEREIRA LEITE Vistos. Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste quanto ao pedido de início do pagamento do acordo, conforme 

consta da petição ID. 26875981, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010657-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração interpostos no ID. 28386583, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003881-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNE CRISTINA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003881-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYNE 

CRISTINA DA COSTA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003890-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERY BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003890-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSMERY 

BEZERRA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE DE LIMA 

MUNIZ POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003896-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE JESUS DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003896-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA DE 

JESUS DA SILVA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002856-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

EWERTON JOSE CARVALHO - MT26339/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

26/09/2019 Hora: 09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 15 de 
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agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008334-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PLINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008334-59.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROSIMEIRE DADONA - MT17863/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 15:00 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE VOLPATO PAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI OAB - MT27083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002865-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA - MT27083/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

30/09/2019 Hora: 11:20 Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

26/09/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009366-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LEITE VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009366-02.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - MT22059/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 09:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008479-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008479-18.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - MT19174/O, RENATO FERREIRA 

COUTINHO - MT0016360A-B, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 

12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009450-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009450-03.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - MT14954/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

06/11/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 26 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018257-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUVENTINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)
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Processo n. 1018257-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - MT36891-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003911-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI DE FATIMA MESSIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003911-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSMARI DE 

FATIMA MESSIAS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA 

REGINA ALMEIDA DOS SANTOS, ALDEYR LIMA DE MELO POLO 

PASSIVO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003917-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOTNAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003917-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOTNAS 

COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: BRUNO MEDEIROS PACHECO POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006623-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ESCOLASTICA ARRUDA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DELFINO NANTES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006623-19.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) INTERESSADO: 

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - MT5645-N, IONI FERREIRA CASTRO - 

MT4298-B, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 21/10/2019 Hora: 11:00 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 6 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013778-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013778-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - MT3575-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/12/2019 Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 25 de 

outubro de 2019.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE SKY DISTRIBUIDOR ATACADISTA - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

C E C ASSESSORIA EM MARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 

ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO 

DE TUTELA ANTECIPADA. AUSENTE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

RÉ. Impossibilidade de tal concessão, sob pena de violação ao princípio 

constitucional do contraditório e ampla defesa. Inteligência do art. 5º, LV 

da CF. Assim não o fosse e a controvérsia em lide demanda maior dilação 

probatória, não se impondo de imediato deferir a antecipação da tutela 

como requerida. Fato que, em primeiro momento, não restaram 

suficientemente provados, autorizando a concessão. Falta dos requisitos 

essenciais. Anulação ex officio, face a lesão ao princípio constitucional”. 

(Agravo de Instrumento nº 2002.002.06191, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. 

Des. Reinaldo P. Alberto Filho. j. 28.05.2002). Logo, mostrando-se 

necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da 

demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003599-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSUE MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003599-46.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCOS JOSUE MORAES DE SOUZA REU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, Cuida-se de 

pedido liminar formulado por MARCOS JOSUE MORAES DE SOUZA na qual 

pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que o débito apontado pela parte reclamada IUNI 

EDUCACIONAL S/A. e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. 

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola 

dos autos, sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, o 

contrato foi rescindido antes do inicio do curso pela promovida. Importa 

ainda considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há 

de cogitar de irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual, até porque poderá a parte na 

hipótese de existir créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a 

exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, 

no que diz com os dezessete débitos apontados pela reclamada junto ao 

SCPC, nos valores de R$ 358,34 (trezentos e cinquenta e oito reais e trinta 

e quatro centavos), todos com data de inclusão de 09/junho/2019. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003588-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003588-17.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TEREZINHA LUZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” que a parte reclamante 

postula, pretendendo a restituição do valor que pagou à reclamada, 

alegando duplicidade. Passo análise da liminar. Nada obstante tenha a 

parte reclamante apresentado documentos que integram o conjunto 

probatório, tenho que na presente hipótese encontra-se vedação à 

concessão do pleito antecipatório no fato de que a medida pode se 

caracterizar como irreversível, dado ao fato de que o que a parte busca 

antecipar se constitui em pecúnia. Desnecessário tecer argumentos de 

quão facilitado é o consumo desse bem (dinheiro), porquanto aplicável às 

relações rotineiras existentes entre as pessoas, de modo que a prudência 

recomenda não seja antecipada a medida; ao menos até que seja 

aperfeiçoada a relação processual. Dessa forma é que, por ora, INDEFIRO 

a medida pleiteada. Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se, consignando as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021648-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, in fine, da Lei 

9.099/95. Distribuir-se-ão por dependência (Art. 286, CPC), ou seja, ao 

MESMO JUÍZO, as causas de qualquer natureza: a) quando se 
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relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; b) 

quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; e c) quando houver 

ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento. In casu, o presente 

feito se relaciona a causa com outra ação (1052457-22.2019.8.11.0041) 

anteriormente já submetida à distribuição, nos termos do art. 286, I, CPC. 

Nessa esteira, estabelece o art. 59 do CPC que “o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.” Assim, havendo 

relação do presente feito com a ação de n.º 8074511-51.2017.811.0001, a 

qual fora distribuído primeiro (12/11/2019 – às 11h28min) e que tramita 

perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, resta caracteriza a 

conexão entre eles e demonstrada a prevenção do 8º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, razão pela qual declino da competência em favor daquele 

Juízo. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONEXÃO E PREVENÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO EM QUE AJUIZADA A 

PRIMEIRA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 106 DO CPC, E DO ART. 14, DA 

LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. Incontroverso que foram ajuizadas ações conexas em 

Juizados diversos. Na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, em que 

não há despacho judicial determinando a citação, a prevenção deve ser 

considerada com base na data do ajuizamento da ação, pois a 

determinação de citação é automática e decorre da apresentação do 

pedido. Pela regra do art. 106, do CPC, é prevento o juízo que despachar 

em primeiro lugar na hipótese de ações conexas que correm perante 

juízes que têm a mesma competência territorial. Já o art. 14, da Lei nº 

9.099/95, reza que o processo já se instaura com a apresentação do 

pedido. Dessa forma, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis é prevento 

o juizado em que apresentada a ação mais antiga, no caso dos autos o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Novo Hamburgo. Ademais, 

observa-se na cópia da sentença das fls. 113/116 que houve 

contrapedido naquela ação, sendo o mesmo objeto da presente ação, ou 

seja, indenização por danos morais e cancelamento do protesto. Em face 

disso, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 

RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004134714, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 10/10/2013) PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 286, I 

do CPC e no art. 59 do CPC, DECLINO da competência para processar e 

julgar o presente, devendo o feito ser remetido ao Oitavo Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, em razão da conexão e prevenção. Proceda-se a baixa 

necessária. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009898-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

LUZIA SANTANA DA GUIA ALVARENGA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009898-73.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: NOEL DA SILVA MAGALHAES, 

LUZIA SANTANA DA GUIA ALVARENGA MAGALHAES Vistos, Revogo a 

sentença lançada no ID. 27902868, eis que equivocada. As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado (ID. 27907603), 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento 

deverá ser informado nos autos pela parte interessada. Considerando que 

houve penhora online nas contas da parte executada, proceda-se a 

liberação de valores pelo Sistema BacenJud, juntando aos autos o extrato 

atualizado do desbloqueio de contas. Após, arquive-se com as cautelas 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018078-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BERNARDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018078-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLEY BERNARDINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018283-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEISSIANE BENTO SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018283-10.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JEISSIANE BENTO SANTANA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, RESUMO DOS FATOS 
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RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018410-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE FIGUEIREDO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018410-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012990-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANAEZA SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação Cível em que a causa de pedir 

reside na cobrança de faturas com cujos valores a Autora não concorda, 

uma vez que originárias de recuperação de consumo. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência dos débitos, bem como a condenação da 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando, aliás, os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, cabendo-lhe, pois, apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente, 

destacando que o feito se amolda nos requisitos para julgamento 

antecipado da lide elencados no art. 355, I do Código de Processo Civil. 4. 

No mérito a demanda é procedente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se que realmente foi constada irregularidade no 

medidor da Unidade Consumidora do imóvel da Autora, cujo registro foi 

fotografado, com o acompanhamento da parte Autora. No entanto, verifico 
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que a Reclamada não logrou êxito em comprovar que, após a constatação 

e correção da irregularidade, com a troca do medidor, o consumo da parte 

Autora se elevou a ponto de justificar a recuperação do consumo. Em 

detida análise ao histórico de consumo acostado pela Reclamada, 

verifica-se que após a constatação da irregularidade (18/01/2019) não 

houve aumento no consumo da parte Autora, que se manteve o mesmo. 

Importante consignar que o consumo da parte Autora já registrava o 

aumento alegado pela defesa desde setembro/2019, conforme histórico de 

consumo acostado pela Reclamada. Portanto, ante a ausência de 

“benefícios” ao consumidor, não há o que se falar em recuperação de 

consumo. Nesse sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR SEM ALTERAÇÃO DE CONSUMO APÓS A 

SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECUPERAR. 

DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PERMITIDA A COBRANÇA 

APENAS DO CUSTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA DOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO NO CASO CONCRETO, POIS, O DÉBITO DESCONSTITUÍDO 

FOI INSCRITO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. QUANTUM 

FIXADO EM R$ 9.370,00 DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DAS 

TURMAS RECURSAIS EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007892664, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 24/08/2018)”. Desta forma, cabível a declaração de 

inexigibilidade do débito referente ao consumo recuperado, objeto da 

demanda. Portanto, constatada a irregularidade da fatura recuperada, 

indevida a suspensão dos serviços prestados à parte Autora. Com efeito, 

mesmo que a fatura pudesse ser considerada devida, verifica-se que a 

Reclamada procedeu na suspensão dos serviços sem qualquer 

notificação. Com efeito, o Art. 173, I, alínea “b” da Resolução nº. 414/2010 

da ANEEL estabelece que a suspensão, em caso de inadimplemento, só 

poderá ocorrer após notificação com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, verbis: “Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à 

unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora 

deve observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, 

específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em 

destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por 

razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos 

casos de inadimplemento”. Portanto, deveria a Reclamada comprovar que 

notificou o Reclamante previamente quanto a existência de débitos que 

poderiam gerar a suspensão dos fornecimentos dos serviços essenciais, 

o que não consta nos autos. Assim, claramente a suspensão foi indevida, 

sendo passível de condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais. Consigne-se que a relação que se estabelece entre a 

concessionária de energia elétrica e a parte reclamante se qualifica como 

relação de consumo por força de interpretação sistêmica dos comandos 

insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, porquanto é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que adquire ou utiliza produto 

(ou serviço) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e 

fornecedor, além da pessoa física, também, a pessoa jurídica que 

desenvolve atividade, como no caso, de transformação e comercialização 

de produtos (CDC, Art. 3º), definindo-se como produto qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial (na espécie, a energia elétrica). Não 

fora apenas isso, a relação de consumo é inferida a partir do preceito 

contido no art. 22 do mesmo Estatuto, pois, como empresa que opera a 

concessão da distribuição de energia elétrica, estabeleceu o legislador 

determinadas condições a serem observadas, cumprindo à reclamada a 

observância do seguinte comando legal: Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código. Os serviços ou atividades essenciais estão relacionados no art. 

10 da Lei n. 7783/89, dentre os quais se encontra o de energia elétrica, e 

se definem como os que são indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, entendendo-se por essas as 

que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população (Lei 7783/89, art. 11, parágrafo único). 

Constituem, na maioria dos casos, serviços públicos cuja prestação é 

feita, ou diretamente pelo Poder Público, ou pelo particular, nesse caso 

sob o regime de concessão ou permissão (CF, art. 175), devendo a lei 

dispor sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de 

manter serviço adequado (CF, dispositivo citado, Parágrafo único). Daí por 

que lhe são atribuídas as características de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua 

prestação, e modicidade das tarifas (Lei n. 8987/95, art. 6º, § 1º). Logo, 

carreia-se o encargo probante da requerida comprovar que forneceu o 

serviço a contento ao requerente. Contudo, como se observa das provas 

carreadas aos autos, seja pelas reclamações levadas a cabo pela autora, 

seja pelo dever de expor os fatos conforme a verdade, apenas traz em 

suas alegações argumentos que não devem prosperar, eis que afirma 

somente que não houve a interrupção dos serviços no período informado, 

não colacionando aos autos qualquer ordem de serviço do atendimento às 

reclamações da Autora com a assinatura desta, acostando somente 

documento produzido unilateralmente e de fácil manipulação. Em verdade, 

sequer há precisão de que seja operada a inversão do ônus da prova, 

porquanto a reclamada, como responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica, responde independentemente de culpa, por danos causados aos 

consumidores, configurando-se a falta de energia como defeito na 

prestação do serviço. Frise-se que o ônus da prova competia à 

reclamada. Havia, por certo, outros meios de prova para que se 

desincumbisse do encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da parte autora. No entanto, não realizou qualquer 

atividade probatória, o que conduz à procedência do pedido. Com efeito, a 

permanência sem o fornecimento de energia configura situação que gera 

direito à reparação moral. In casu, o dano moral é o damnum in re ipsa (o 

dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo 

de comprovação efetiva do prejuízo. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando os fatos acima expostos e 

orientando-me pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por ANAEZA SANTOS DE ALMEIDA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para: 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes aos consumos 

recuperados, objeto da demanda; e CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta 

data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por 

pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos autos, sem 

imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013786-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON EVARISTO WENCESLAU REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte Reclamante que recebeu cobranças indevidas da parte Reclamada, 

por serviços referentes à linhas telefônicas que não contratou. Ao final 

pugnou pela declaração de inexistência do débito cobrado, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, cabendo-lhe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se aos requisitos para o julgamento antecipado da lide elencados 

no art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão 

merece Juízo de procedência em parte. Afirma a parte reclamante que 

vem sendo cobrada por serviços não contratados, referente às linhas 

telefônicas nº. (51)99811-4717, (51)99811-4714 e (51) 99845-6842. A 

requerida, por sua vez, na contestação, aduz que, ao contrário do 

alegado pela Autora, os serviços foram devidamente contratados, sendo 

legítima a cobrança. Da análise das provas contidas nos autos, verifica-se 

que, a Reclamada não logrou êxito em comprovar a regular contratação 

dos serviços pela parte Autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do Art. 

373, inciso II do CPC. Portanto, as cobranças referentes aos números 

telefônicos (51)99811-4717, (51)99811-4714 e (51) 99845-6842 são 

indevidas, ante a ausência de demonstração de contratação, devendo ser 

declarada a inexistência de relação jurídica com relação aos referidos 

números telefônicos, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO no valor de R$ 351,91 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa 

e um centavos). Assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos 

apontados na exordial é medida que se impõe. No que tange o pedido de 

indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte 

Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados 

na inicial. É cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Ademais, a Autora não teve seu nome negativado, muito menos 

comprovou que teve bloqueado seu cadastro na praça, devido a 

existência do referido débito. Outrossim, embora a parte Autora alegue 

que os serviços de outro número telefônico foram suspensos, não foi bem 

sucedida em comprovar o alegado, já que, como é sabido, os serviços 

funcionam de forma independente. Assim, segundo a melhor doutrina o 

mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos. Ocorre que, no caso dos autos, os entraves enfrentados 

pela parte autora não constituem causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ressalte-se que, abstraindo o ânimo interior da parte 

reclamante, não houve comprovação de que a reclamada tenha agido de 

modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais 

de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente. 

Ademais, o simples recebimento de cobranças por serviços não 

contratados, não é passível de ofender a honra do consumidor. Nesse 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

TELEFONIA FIXA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE CONTRATOU OS 

SERVIÇOS DA RÉ E QUE MESMO SENDO PONTUAL COM O PAGAMENTO 

DAS FATURAS SOFREU BLOQUEIO DA LINHA, SITUAÇÃO QUE GEROU 

PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS. VERSÃO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE 

O BLOQUEIO SE DEU POR SUSPEITA DE ROUBO OU FRAUDE NA 

HABILITAÇÃO DA LINHA. RÉ NÃO PROVOU QUE POR OCASIÃO DA 

HABILITAÇÃO INFORMOU DEVIDAMENTE O AUTOR. BLOQUEIO INDEVIDO. 

FALHA NO SERVIÇO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, 

SALVO QUANDO EVIDENCIADO QUE DECORREU SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE, DIGNIDADE 

OU DE GRAVE DESCONSIDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008802696, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em: 27-08-2019). Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

PEDIDO DE BALCÃO. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

FRAUDE ADMITIDA NA PEÇA DE DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. Descreve o autor, na 

inicial, que recebeu duas faturas da ré com cobranças indevidas, visto 

que não contratou seus serviços. Informa que teve seus dados usados 

indevidamente para a contratação e necessitou se dirigir até o PROCON 

para conseguir o cancelamento. Requer indenização por danos morais, em 

razão da cobrança indevida, além do uso indevido dos seus dados. Juntou 

faturas e atendimento no PROCON (fls. 09/11). A ré, na contestação, 

admitiu que, verificando os dados que possui, concluiu pela fraude na 

contratação, pelo que cancelou o contrato discutido, bem como as 

cobranças, não havendo inscrição negativa do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, pelo que inexiste dano moral, no caso dos 

autos. A sentença julgou improcedente a ação, manifestando que a 

requerida acostou contrato firmado pelo autor, sendo que a assinatura 

deste confere com os documentos da inicial e, em princípio, existem duas 

linhas telefônicas, mas a ocorrência de fraude, mesmo se restasse 

configurada, não ultrapassaria o mero dissabor, sendo que descabido o 

dano moral, como pretendido. Pois bem. Restou evidenciado que a 

cobrança das faturas de fls. 09/10 são indevidas, tanto que a própria ré 

confirmou ter verificado a ocorrência de fraude na contratação, em 

relação ao terminal objeto da lide, sendo que o cancelou e procedeu na 

baixa de todos os débitos vinculados à linha móvel, protegendo também o 

CPF do autor, a fim de evitar surgimento de novas cobranças indevidas. 

Ocorre que a simples cobrança indevida de duas faturas de telefonia não 

enseja, por si só, reparação por danos morais. Não ocorreu inscrição 

negativa do autor no rol de maus pagadores, não sendo retratada 

nenhuma circunstância excepcional, de modo a atingir atributos da 

personalidade do autor. Assim, não configurados os danos morais, no 

caso concreto. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71008306524, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 31-07-2019). Desta forma, 

tenho que a simples cobrança, sem qualquer abalo à imagem autoral é 

insuficiente para gerar o direito à receber indenização por danos morais, 

sendo que o pleito deve ser julgado improcedente. O pedido contraposto 

vai indeferido em razão da desconstituição do débito que se opera neste 

ato sentencial. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 

dos formulados por CLEITON EVARISTO WENCESLAU em desfavor de 

VIVO S.A. para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos objeto da 

presente demanda, bem como a inexistência de relação jurídica entre as 

partes com relação aos números telefônicos (51)99811-4717, 

(51)99811-4714 e (51) 99845-6842. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis na prolação de sentença (arts. 54 e 

55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 
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presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007336-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR JOSE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO Nº 1007336-91.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: ALADIR JOSE SAMPAIO RECLAMADO: AGUAS CUIABÁ 

S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA 

LIMINAR em que a causa de pedir funda-se na alegação de aumento 

abrupto das faturas de consumo referentes aos serviços fornecidos pela 

Reclamada nos meses de junho, julho e agosto de 2019. A Parte Autora 

também afirma que a Reclamada vem realizando cobrança indevida de 02 

(duas) taxas residenciais, quando deveria exigir a cobrança de apenas 

uma das taxas. Por fim aduz que contestou administrativamente as faturas 

objeto da presente demanda, no entanto, não obteve êxito na revisão dos 

valores, o que motivou a suspensão do serviço. Diante do exposto, a 

parte Autora pugnou pela revisão das faturas referentes aos meses de 

junho, julho e agosto de 2019, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de Incompetência deste 

Juízo ante a necessidade de produção de prova técnica resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. 3. No mérito a pretensão é improcedente. A 

parte Reclamante alega aumento abrupto nas faturas de consumo 

referentes aos serviços prestados pela Reclamada nos meses de junho, 

julho e agosto de 2019, pois estariam acima da média de consumo 

normalmente paga. Posteriormente, afirma que a Reclamada está 

procedendo a cobrança indevida de duas taxas, quando deveria efetuar 

apenas a cobrança de uma. A Reclamada, ao apresentar defesa, 

argumenta que os valores cobrados estão de acordo com o consumo da 

unidade consumidora da parte Reclamante, pois foram feitas vistorias no 

imóvel e nas ocasiões não foram encontradas irregularidades no medidor 

que possam ter registrado consumo maior do que o efetivamente 

consumido. Em análise detida dos autos não verifico provas a conferir 

razão à Reclamante, isto porque não se constata aumento abrupto nas 

faturas emitidas pela Reclamada. Nos meses questionados, junho, julho e 

agosto de 2019, a matrícula da parte Autora registrou consumo de 25 m³, 

29 m³ e 27 m³, respectivamente. Contudo, em consulta ao site da 

Reclamada, verifica-se que nos meses que sucederam o período 

impugnado, a matrícula manteve consumo elevado, registrando 31 m³ no 

mês de setembro, 24 m³ no mês de outubro, 32 m³ no mês de novembro e 

47 m³ no mês de dezembro de 2019. Portanto, percebo que a média de 

consumo se manteve alta após o período questionado na presente 

demanda, não havendo o que se falar em aumento abrupto. No que diz 

respeito a cobrança de duas tarifas, a parte Autora se equivoca ao 

afirmar que as cobranças são indevidas, pois uma das taxas é referente 

ao fornecimento de água e a outra taxa é referente a coleta de esgoto. 

Assim, não verifico irregularidade nas cobranças questionadas pela parte 

Autora. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos 

morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em 

motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

patrimonial e extrapatrimonial. Ademais a Autora não se desincumbiu de 

comprovar o fato alegado, ou seja, os danos sofridos e os fatos 

constitutivos de seu direito, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC, não 

havendo como se aceitar a veracidade dos fatos alegados na inicial. 

Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for ela 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quando a pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Nesse sentido: “JECCDF-0035445) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. 

LAVADORA/SECADORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO RESOLVIDO PELA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE PROVAS QUANTO A OCORRÊNCIA 

DO VÍCIO E DO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS 

PROBANTE DA AUTORA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Não há nenhuma prova nos autos que indique qualquer defeito no 

equipamento comprado pela consumidora ou mesmo a visita de técnico 

que constatasse tal defeito. 2. O ônus de comprovar o fato constitutivo do 

direito recai sobre o autor, conforme intelecção do artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, que no entanto, ficam suspensos por 

ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita. (Processo nº 

2013.07.1.015242-8 (762615), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Leandro Borges de Figueiredo. unânime, DJe 

10.03.2014).” III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I 

do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALADIR 

JOSE SAMPAIO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Por pertinência, 

OPINO, pela REVOGAÇÃO da liminar concedida na id. 23834863. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 
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aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002856-70.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir 

funda-se na alegação falha na prestação de serviço em decorrência da 

negativa de cobertura do seguro contratado. Ao final requer a 

condenação da Reclamada ao pagamento do “prêmio” do seguro, bem 

como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares passo à análise do mérito da 

causa. A Reclamante afirma que no dia 12/03/2019, lhe foi oferecida, via 

ligação telefônica, a aquisição de um seguro para afastamento temporário 

das atividades laborais no caso de doença. Na ocasião houve a oferta de 

opção de cobertura no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

afastamento, desde que apresentado atestado médico, a qual foi aceita 

pela Autora. Na mesma oportunidade, foi informado pelo atendente que o 

seguro cobriria qualquer afastamento do trabalho por motivos de saúde, 

alegou também que efetuaria o pagamento do “prêmio” mediante 

apresentação de atestado médico, independentemente de afastamento 

pelo INSS, além de não haver tempo de carência. O preposto fez apenas 

uma ressalva de que o pagamento do “prêmio” tinha um prazo de até 360 

(trezentos e sessenta) dias de afastamento por ano. A Reclamante afirma 

que adoeceu e necessitou acionar o seguro, porém, teve a cobertura 

negada, pois a doença pela qual ela foi afastada pelo INSS não era 

passível de cobertura pela seguradora. Posteriormente, a Reclamante 

alega que requereu uma reanálise da parte Reclamada, porém, esta 

manteve a posição de não efetuar o pagamento do seguro, sob o 

fundamento de que a doença é mental e que o seguro não cobre esse tipo 

de doença. A Reclamada alega que os atestados apresentados pela parte 

Autora não atendem os requisitos para a concessão da indenização 

pleiteada, pelo fato de que o mal que acomete a parte Autora é risco 

expressamente excluído de cobertura no contrato de seguro ora discutido, 

motivo pelo qual não há que se falar em pagamento da indenização. Pois 

bem. Verifico que razão assiste a Reclamada. Em análise detida aos 

documentos acostados ao processo, verifico que a Reclamante foi 

afastada de suas atividades laborais em virtude dos Cids. 32.2 e 45.0. 

Consigno que, de acordo com as regras estipuladas pela apólice do 

Seguro Renda Protegida Itaú Uniclass (id. 24440029 pag.10 ), estão 

expressamente excluídos da cobertura do seguro “Distúrbios ou doenças 

psiquiátricas e mentais, bem como quaisquer eventos deles decorrentes, 

inclusive psicanálise, sonoterapia, psicoterapia em suas diversas 

modalidades, terapia ocupacional, psicologia, avaliação e/ou terapia”. Além 

da apólice, nas Cláusulas Gerais do Seguro Renda Protegida (id. 

24440033), especificamente na cláusula 3ª, item 2.2, alínea “L”, está 

presente a seguinte regra: 2.2. Além dos riscos mencionados no item 2.1, 

estão também expressamente excluídos da cobertura de Diária por 

Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença: (...) l) Distúrbios ou 

doenças psiquiátricas e mentais, bem como quaisquer eventos deles 

decorrentes, inclusive psicanálise, sonoterapia, psicoterapia em suas 

diversas modalidades, terapia ocupacional, psicologia, avaliação e/ou 

terapia; (...) Portanto, os documentos colacionados pela parte Requerida 

se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. O contrato de 

seguro foi pactuado livremente pela parte Autora e, portanto, as cláusulas 

nele previstas constituem regras a serem seguidas na sua execução, em 

virtude do respeito aos princípios da autonomia das vontades, do 

consensualismo e da obrigatoriedade da convenção. Também não verifico 

violação ao direito de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC, 

pois as hipóteses de exclusão de cobertura estão expostas de forma 

clara e precisa ao consumidor na apólice do seguro. Por mais que a parte 

Autora afirme na petição inicial que solicitou a apólice do seguro para 

verificar as condições e alegue na impugnação que não recebeu a 

apólice, observa-se que a Reclamante não junta protocolo de atendimento 

comprovando a solicitação do documento. Portanto, o não conhecimento 

da apólice é mera alegação da parte Autora. Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII) . Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO em 

desfavor de ITAU SEGUROS S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009077-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BOTELHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009077-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVETE BOTELHO DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por duas dívidas, sendo uma no valor de R$ 60,53 (sessenta reais 

e cinquenta e três centavos), contrato nº 0002524786201907, data da 

inclusão: 27/08/2019 e outra no valor de R$ 60,18 (sessenta reais e 

dezoito centavos), contrato nº. 0002524790201907, data da inclusão: 

27/08/2019. A parte Autora afirma que possuía duas unidades 

consumidoras de nº. 6/2524790-9 e 6/2524786-7, instaladas em imóveis 

de sua propriedade. Após o término da locação dos imóveis, a requerente 

solicitou o desligamento das unidades consumidoras, com a finalidade de 

não serem geradas faturas. Ocorre que no dia 06 de setembro de 2019, a 

Reclamante foi informada pela gerente da sua conta corrente que seu 

nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. A Reclamante 

afirma que entrou em contato com a Reclamada para saber informações a 

respeito dos débitos, ocasião em que lhe foi informado que as faturas 

eram referentes do consumo das unidades consumidoras 6/2524790-9 e 

6/2524786-7. A Reclamante argumentou que as faturas haviam sido 

emitidas após o pedido de desligamento das unidades consumidoras, 

oportunidade em que a reclamada procedeu ao cancelamento das faturas 

que originaram a inscrição indevida dos dados da reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ao final, pugnou pela condenação da Reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais pela inscrição indevida do 

nome da Autora no cadastro de inadimplentes. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não existem preliminares a serem 

analisadas. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária à designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que os registros dos 

dados da parte autora com referência as negativações em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deram por solicitação da requerida, por 

débitos que a parte reclamante afirma não possuir, pois já havia solicitado 

o desligamento das unidades consumidoras. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma 

vez que a parte Autora possuía relação contratual e não solicitou o 

desligamento das unidades consumidoras, tampouco a transferência de 

titularidade destas, o que gerou débitos e a inscrição do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Da análise dos documentos que instruem o 

processo, não é possível verificar a existência de débitos em aberto que 

justifiquem a inscrição do nome da parte Autora no cadastro de 

inadimplentes. Os históricos de consumo das unidades consumidoras nº 

6/2524790-9 e nº 6/2524786-7 apresentados pela parte Autora (id. 

24214772, pág. 3), não apresentam os débitos que foram inscritos nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ademais, a alegação de que os débitos 

foram cancelados através dos protocolos nº 59531757 e 59531459 por 

serem indevidos, não foi impugnada pela Reclamada, nem mesmo foi 

explicado por ela o teor dos atendimentos registrados pelos protocolos 

apresentados pela Autora. Com relação à afirmação da Reclamada de que 

a parte Autora não solicitou o desligamento das unidades consumidoras, a 

Ordem de Serviço (id. 26032137, pág. 03) demonstra que houve pedido de 

desligamento feito pela cliente no dia 28/06/2019, sendo que tal pedido 

somente foi executado no dia 16/07/2019. Desta forma, tenho que a 

Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade da cobrança objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da 

prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insta consignar que, no caso em 

tela, inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja 

vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado ao 

processo, verifico a inexistência de negativações preexistentes. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por IVETE BOTELHO DE 

CAMPOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. INTIME-SE a Reclamada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos 

discutidos nestes autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA 
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NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003592-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, 

em petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008334-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PLINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008334-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORIVALDO PLINIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Reclamação Cível na qual a parte Autora afirma que foi enganado por 

preposta da Reclamada para realizar a contratação de cartão de crédito 

consignado na folha de pagamento. O autor relata que preposta da 

Reclamada ligou para ele e informou que para recebimento da sua 

aposentadoria seria necessário o envio de foto de seus documentos 

pessoais para confecção de um novo cartão bancário. Temendo não 

receber sua aposentadoria, o Reclamante realizou o procedimento 

sugerido pela preposta da Reclamada. No entanto, no dia 08/05/2019, o 

Reclamante foi surpreendido com um depósito em sua conta corrente no 

valor de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais). Ao buscar uma 

agência do INSS, o Reclamante descobriu que o valor depositado 

irregularmente em sua conta corrente era referente à contratação de 

empréstimo consignado. O Reclamante então entrou em contato com o 

Banco Reclamado, ocasião em que foi orientado a proceder à devolução 

do valor. Ocorre que mesmo procedendo à devolução do valor ilicitamente 

depositado em sua conta corrente, o Reclamado insiste em realizar a 

cobrança do valor. Em razão disso, pugna pela condenação do banco 

Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Rejeito 

a preliminar de inépcia arguida pela parte reclamada, pois sem nenhum 

esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica 

conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação de 

inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob 

pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido judicialmente 

apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto aos Juizados 

Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 2º, da Lei 

9.099/95). 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de PROCEDÊNCIA. No que tange ao objeto do presente processo, a 

parte Autora alega que foi depositado irregularmente em sua conta 

corrente valor referente à contratação de cartão de crédito consignado. 

Aduz que não contratou os serviços da Reclamada, sendo indevido o 

depósito efetuado pelo banco reclamado, bem como indevidas as 

cobranças. A seu turno, o banco Reclamado sustenta que a parte Autora 

contratou junto a ele os serviços de cartão de crédito consignado, motivo 

pelo qual foi realizado depósito em sua conta corrente. O Reclamado 

também sustenta que assim que o valor foi devolvido pelo autor, foram 

realizados os estornos de todas as tarifas cobradas e a operação foi 

cancelada, não havendo que se falar em ressarcimento por dano moral. 

Pois bem, analisando as alegações do Reclamado, verifico que elas não 

merecem ser acolhidas. Em que pese tenha a parte Reclamada 

apresentado Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado (id. 

25731788), comparando a assinatura posta no referido documento com as 

assinaturas presentes nos documentos que instruem a petição inicial, 

observa-se que elas não guardam correspondência. Assim, mesmo a 

olhos leigos, verifica-se que é improvável que a assinatura presente no 

Termo de Adesão (id. 25731788) tenha partido do punho da parte Autora, 
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o que demonstra a existência de fraude. O Termo de Adesão ao Cartão de 

Crédito Consignado apresentado pela parte Reclamada não pode ser 

considerado meio de prova idôneo para provar a contratação do cartão de 

crédito consignado. Dessa forma, tenho que a contratação do cartão de 

crédito consignado do Banco Daycoval deve ser considerada nula, por 

ser proveniente de fraude. Analisando os documentos que instruem o 

presente processo (id. 24068974 e 24069468), observa-se que a 

contratação indevida realizada no nome da parte Autora causou diversos 

incômodos a ela, pois houve desperdício de tempo para resolução do 

problema criado pelo Reclamado. As provas indicam que o Consumidor 

teve que diligenciar perante a delegacia da Polícia Judiciária Civil, perante o 

banco Caixa Econômica Federal, perante o Procon e perante o INSS para 

cancelar a contratação indevida. Desta forma, resta claro o dano moral 

sofrido pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pelo Requerido com a 

contratação indevida de cartão de crédito consignado. É evidente que há, 

nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

instituição bancária não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenha, o que 

torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se 

trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, 

devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do 

ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a 

repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade 

de absorção por parte da vítima, etc. Considerando os elementos contidos 

nos autos e orientando-me pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária 

e juros legais. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

proposta por ORIVALDO PLINIO DA SILVA em face do BANCO 

DAYCOVAL S/A, para CONDENAR o Reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE VOLPATO PAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CAPITELLI OAB - MT27083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002865-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDETE VOLPATO PAZIN REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA na qual a parte Autora afirma que foi 

enganada por preposto da Reclamada para realizar a contratação de 

cartão de crédito consignado na folha de pagamento. A autora relata que 

recebeu ligação em que foram pedidos diversos dados pessoais com a 

finalidade de se realizar uma atualização cadastral dos dados do INSS. 

Acreditando que estava em contato com um agente da autarquia federal, a 

autora afirma que passou todas as informações e no final foi informado 

que ela receberia em sua residência um cartão, momento em que a 

Reclamante pensou tratar-se de cartão da própria autarquia. No entanto, 

no dia 18 de junho de 2019, a Reclamante foi surpreendida com um 

depósito em sua conta corrente no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e 

oitocentos reais). Ao buscar informações com a gerente da sua conta, a 

Reclamante foi informada que o valor foi transferido por TED pelo Banco 

Daycoval S.A e acrescentou que ela poderia ter sofrido um golpe. A 

Reclamante então entrou em contato com o Banco Reclamado, ocasião em 

que foi orientada a realizar TED ou DOC para devolução do valor, o que foi 

feito no dia 01 de julho de 2019 com o valor integral (R$5.800,00). Ocorre 

que mesmo procedendo à devolução do valor ilicitamente depositado em 

sua conta corrente, o Reclamado insiste em realizar descontos indevidos 

em seu benefício previdenciário. Em razão disso, pugna pela declaração 

de inexistência de dívida, restituição em dobro dos valores ilicitamente 

descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação do 

banco Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 
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com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de PROCEDÊNCIA. No que tange ao objeto do presente processo, a 

parte Autora alega que foi depositado irregularmente em sua conta 

corrente valor referente à contratação de cartão de crédito consignado. 

Aduz que não contratou os serviços da Reclamada, sendo indevido o 

depósito efetuado pelo banco reclamado, bem como indevidos os 

descontos em seu benefício previdenciário. A seu turno, o banco 

Reclamado sustenta que a parte Autora contratou junto a ele os serviços 

de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual foi realizado depósito 

em sua conta corrente. O Reclamado também sustenta que os descontos 

realizados no benefício previdenciário da parte Autora se tratam de 

exercício regular de direito. Pois bem, analisando as alegações da 

Reclamada, verifico que elas não merecem ser acolhidas. Em que pese 

tenha a parte Reclamada apresentado Termo de Adesão a Cartão de 

Crédito Consignado (id. 24054399), comparando a assinatura posta no 

referido documento com as assinaturas presentes nos documentos que 

instruem a petição inicial, observa-se que elas não guardam 

correspondência. Assim, mesmo a olhos leigos, verifica-se que é 

improvável que a assinatura presente no Termo de Adesão (id. 24054399) 

tenha partido do punho da parte Autora, o que demonstra a existência de 

fraude. O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado apresentado 

pela parte Reclamada não pode ser considerado meio de prova idôneo 

para provar a contratação do cartão de crédito consignado. Ademais, a 

parte Autora realizou a devolução do valor depositado em sua conta 

corrente, conforme comprovante (id. 22626315), os áudios (ids. 

22323306, 22323307, 22323309, 22323310, e 22323313) demonstram a 

autora recusando a todo momento a contratação do cartão de crédito, bem 

como os “print screens” (id. 22626336) também demonstram a recusa da 

contratação. Dessa forma, tenho que as provas dos autos indicam que a 

contratação do cartão de crédito consignado do Banco Daycoval foi 

realizada por meio de fraude, devendo ser declarada nula. Da mesma 

forma, devem ser reconhecidos como indevidos os descontos efetuados 

pelo Reclamado no benefício previdenciário da parte Autora, sendo salutar 

a restituição à parte Autora do valor de R$ 459,86 (quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), em dobro, conforme 

artigo 42, parágrafo único do CDC. Desta forma, resta claro o dano moral 

sofrido pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pelo Requerido com a 

contratação indevida de cartão de crédito consignado. É evidente que há, 

nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

instituição bancária não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenha, o que 

torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se 

trata de relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses 

casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, 

devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do 

ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a 

repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade 

de absorção por parte da vítima, etc. Considerando os elementos contidos 

nos autos e orientando-me pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária 

e juros legais. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

proposta por VALDETE VOLPATO PAZIN em face do BANCO DAYCOVAL 

S/A, para: 1. DECLARAR a inexistência de débito da parte Autora com 

relação ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval, 

contrato nº 52-40421032/19; 2. CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3. 

CONDENAR a Reclamada a restituir a parte Autora a quantia de R$ 919,72 

(novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), já na forma 

dobrada, atualizado pelo IGP-M/FGV e juros de 1% ao mês a partir do 

desembolso Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 

22629337. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006623-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ESCOLASTICA ARRUDA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DELFINO NANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006623-19.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EUNICE ESCOLASTICA ARRUDA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: CLODOALDO DELFINO NANTES I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de cheque. A Reclamante 

alega ser credora do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 

oriundos de dois cheques de titularidade do Reclamado. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Conforme se colhe dos autos, na audiência de 

conciliação (id. 25223846), foi noticiado através da senhora Ana Maria de 

França Nantes que o Reclamado faleceu. A Audiência de conciliação foi 

realizada no dia 21 de outubro de 2019 e até a presente data a Autora não 

requereu a citação dos sucessores para integrarem o polo passivo da 

presente demanda. O artigo 51, inciso VI da Lei 9.099, disciplina que : 
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“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando, 

falecido o Réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo 

de trinta dias da ciência do fato”. O parágrafo primeiro do citado artigo 

ainda determina que “a extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; II - quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de 

sentença ou não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o 

réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta 

dias da ciência do fato. § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. § 2º No caso 

do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de 

força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das 

custas. III - DISPOSITIVO. Posto isso, OPINO pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485 do NCPC 

c/c artigo 51, inciso VI da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010593-27.2019.8.11.0001
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HILVANETE MONTEIRO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010593-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILVANETE MONTEIRO FORTES REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS na qual alega a Reclamante que seu voo contratado junto as 

requeridas sofreu alterações unilaterais após ocorrência de overbooking, 

sendo reacomodado em outro voo que partiu apenas no dia seguinte. Ao 

final pugnou pela condenação das Reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. Após regular tramitação 

processual, a parte Autora e a Reclamada DECOLAR.COM LTDA, em 

petição conjunta (id. 25919811) noticiaram a composição amigável frente 

ao litígio constante dos presentes autos. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO A priori cumpre observar que o acordo celebrado entre a 

parte Autora e a Reclamada DECOLAR.COM LTDA, foi devidamente 

homologado por este juízo na id. 25926423. Destarte, consigno que por 

tratar-se de obrigação abarcada pela solidariedade existente entre as 

partes Reclamadas, pois o que permite a propositura de demanda contra 

duas partes cuja causa de pedir é uma só (falha na prestação do 

serviço), é justamente a solidariedade havida entre elas, tenho que o 

acordo abarca todas as partes devedoras do processo, nos termos do § 

3º do Art. 844 do CC, verbis: “Art. 844. A transação não aproveita, nem 

prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa 

indivisível. § 1º. Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará 

o fiador. § 2º. Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a 

obrigação deste para com os outros credores. § 3º. Se entre um dos 

devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos 

co-devedores”. (destaquei) Corroborando: Ementa: RELAÇÃO DE 

CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO JUDICIAL 

HOMOLOGADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS. TRANSAÇÃO QUE 

APROVEITA O CORRÉU EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1.Compra realizada pelo autor via site da 

primeira ré. O produto não foi entregue e sequer restituído o valor pago. 

Evidente o descaso da primeira ré que sequer compareceu à audiência ou 

contestou a demanda. Contudo, há solidariedade no polo passivo, 

invocada pelo autor na inicial, nos termos do art. 18 do CDC. 2. Assim, 

havendo solidariedade passiva, a transação homologada em relação a um 

dos réus aproveita o correu no pagamento avençado em R$6.000,00, nos 

termos do art. 844, §3º, do CC. O acordo de fls. 27/28, importa na extinção 

da obrigação em relação ao devedor solidário, quanto à condenação a 

título de indenização por danos materiais (R$1.469,91), sob pena de 

enriquecimento sem causa do autor. 2. Em relação aos danos morais, 

correta decisão do Juízo de origem que desacolheu o pleito. O caso do 

autor traduz a vida cotidiana, na qual as relações estão sujeitas a 

dissabores com os incômodos, em especial quando as compras são 

realizadas via internet. Descumprimento contratual. Ausentes provas para 

a caracterização do abalo moral. Mantida sentença por seus fundamentos, 

com acréscimos posteriores, decorrentes do acordo de fls. 27/28. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004879680, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 29/08/2014) Em outras palavras, o direito do Autor é abarcado única e 

exclusivamente pelas falhas na prestação dos serviços perpetradas pelas 

partes Reclamadas, assim, o reconhecimento de quitação da obrigação a 

uma das partes mediante pagamento pecuniário, reconhece a quitação 

total da indenização perquirida nos autos. In casu, ao celebrar acordo 

como a Reclamada DECOLAR.COM LTDA, a credora/Reclamante optou por 

aceitar a responsabilização deste por todos os atos narrados na inicial. 

Desta forma, o acordo celebrado extinguiu a denominada relação jurídica 

externa com relação a todos os devedores solidários, tendo a Reclamada 

DECOLAR.COM LTDA se sub-rogado nos direitos de credor, caso queira 

discutir a verdadeira responsabilidade, valendo-se da relação jurídica 

interna existente entre os devedores solidários integrantes da mesma 

cadeia de consumo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR 

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS - SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E 

O 2º RÉU, ABARCANDO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - POSTERIOR 

SENTENÇA DE PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO 1º RÉU, DA QUAL 

SE INSURGE O AUTOR - ACERTO DO JULGADO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA POR DANOS MORAIS - ACORDO ENTABULADO ENTRE O 

CONSUMIDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO QUE ALCANÇA OS DEMAIS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS - 

EX VI LEGIS O ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. 1. Apelação Cível. Insurgência do autor contra extinção do 

feito por perda superveniente do objeto, em relação ao 1º Réu. 2. 

Sentença terminativa ao fundamento de que, diante da solidariedade dos 

réus, o acordo judicialmente homologado entre um dos co-responsáveis e 

o autor, abarcando pagamento da verba extrapatrimonial, aproveita aos 

demais. 3. Perda superveniente do objeto em relação ao 1º réu, que não 

participou do acordo corretamente decretada no julgado a quo. 4. Ao 

contrário do que pretende o apelante, a responsabilidade de ambos os réu 

diante do consumidor, no caso em testilha é solidária, em relação à 

indevida negativação do nome do autor. Manutenção da sentença. NEGO 

SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, do CPC. 

(TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00325719820128190066 RIO DE JANEIRO 

VOLTA REDONDA, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, relator 

MARCELO LIMA BUHATEM, julgado em 21 de Agosto de 2013, publicado 

em 26/08/2013). Indenizatória da danos morais e materiais. Tutela 

antecipada deferida. Compra de celular. "Negativação" do nome. Acordo 

celebrado entre credor e devedor solidário extingue a dívida com relação 

aos demais. Art. 844, § 3o, do C.C. Interposição de recurso adesivo sem o 

recolhimento do preparo e sem justificativa para tanto. Deserção 

caracterizada. Recurso adesivo da ré Solutel não conhecido e apelo do 

autor improvido. (TJ-SP - Apelação: APL 00014755520078260257 SP 
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0001475-55.2007.8.26.0257, 27ª Câmara de Direito Privado, relator 

Campos Petroni, julgado em 11 de Junho de 2013, publicado em 

14/06/2013). Com efeito, ante a extinção da relação jurídica externa pelo 

pagamento efetuado por um dos devedores solidários, não há como se 

acolher o pleito autoral de nova condenação do outro devedor solidário 

pelos mesmos fatos. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela 

EXTINÇÃO da obrigação da Reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A, em 

decorrência do acordo firmado pela parte Autora e a Reclamada 

DECOLAR.COM LTDA neste processo, não cabendo, portanto, o 

prosseguimento do presente feito, haja vista a extinção da obrigação dos 

coobrigados. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004299-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENIURA DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004299-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ZENIURA DE ARRUDA ARAUJO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS E CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em que as alegações fundam-se em falhas na prestação do serviço 

decorrentes de cobrança indevida de seguro cancelado, cancelamento de 

limite do cheque especial e cancelamento do cartão de crédito, sem 

qualquer aviso prévio. Requer a condenação dos Reclamados a 

restituição, em dobro, dos valores ilicitamente descontados da conta 

corrente a título de contratação de seguro, bem como requer a 

condenação dos Reclamados ao pagamento de indenização por danos 

morais em virtude das falhas na prestação dos serviços. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Acolho o pedido de 

retificação do polo passivo para exclusão do segundo Reclamado KIRTON 

SEGUROS S.A, tendo em vista que este foi incorporado pelo Reclamado 

BRADESCO SEGUROS S/A, conforme Portaria nº 7.208, de 14 de 

setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União ( 

http://www.in.gov.br/materia/

-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/41422678/do1-2018-09-19-po

rtaria-n-7-208-de-14-de-setembro-de-2018-41422558). Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

A Reclamante afirma que ela e seu falecido esposo eram clientes do 

Reclamado BANCO BRADESCO S.A, através da conta corrente conjunta 

nº 1.096-0, agência 7959-6. Relata que seu esposo, para conseguir 

financiamento para custeio da sua atividade pecuária, foi forçado a 

contratar seguro de vida junto aos Reclamados. Não tendo escolha e a 

contra gosto, o esposo da Reclamante contratou o seguro de vida no ano 

de 2008 e este foi sendo renovando até o seu falecimento que ocorreu 29 

de janeiro de 2018. Pelo seguro de vida, foi pactuado um prêmio no valor 

mensal de R$ 226,37 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e sete 

centavos) que era descontado diretamente da conta conjunta do casal. A 

Reclamante afirma que após o falecimento do esposo, comunicou o óbito 

ao primeiro Reclamado através dos seus prepostos e ao segundo 

Reclamado através do SAC, para que fossem cessados os descontos do 

seguro de vida, no entanto, os descontos persistiram. Posteriormente, a 

consumidora notificou os Reclamados para que procedessem o 

ressarcimento dos valores descontados indevidamente a título de seguro 

de vida do falecido, mas os Reclamados permaneceram inertes. Como se 

não bastassem os descontos indevidos, a Reclamante afirma que o 

primeiro Reclamado, sem qualquer aviso prévio, cancelou o limite do 

cheque especial e o cartão de crédito, o que lhe causou diversos 

constrangimentos pela falta de crédito e pela impossibilidade de efetuar 

operações financeiras do dia a dia. Assim, requer a devolução dos 

valores descontados ilicitamente, bem como a condenação dos 

Reclamados ao pagamento de indenização por danos morais. Na 

contestação o primeiro Reclamado afirma que não contribuiu para o evento 

danoso, tendo em vista que a Autora deixou de agir com cautela, pois 

sequer compareceu a uma agência para requer o cancelamento do 

serviço. Já o segundo Reclamado, apresenta defesa afirmando que a 

parte Autora deixou de apresentar os documentos necessários para 

regularização sinistro. Alega que sequer foi fornecida a certidão de óbito 

do segurado, documento essencial para cancelamento do seguro. De 

análise detida aos autos resta incontroversa falha na prestação do 

serviço. Conforme certidão de óbito (id. 22865270), o segurado da apólice 

nº 553652426, faleceu no dia 28 de janeiro de 2018. De acordo com 

demonstrativo apresentado pela parte Autora (id. 22938536), os 

descontos a título de prêmio pelo seguro de vida no valor de R$ 278,50 

(duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) permaneceram até 

o mês de abril de 2019. A parte Autora afirma que comunicou aos 

Reclamados o falecimento do segurado logo após o ocorrido. No entanto, 

não existem provas nos autos demonstrando que essa comunicação de 

fato foi feita, pois a petição não está instruída com protocolos de 

atendimento. A Autora narra os fatos de forma genérica e sequer aponta 

o dia em que comunicou o falecimento do segurado aos Reclamados. 

Independente disso, está incontroverso no processo que o Sr. João 

Raimundo de Araújo, ora segurado, faleceu no dia 28 de janeiro de 2018. 

Portanto, nesta data considera-se rescindido o contrato de seguro de 

vida, pois nesse dia deixou de existir o objeto do contrato, qual seja a vida 

do segurado. Qualquer desconto efetuado a título de contratação de 

seguro de vida ocorrido após o falecimento do segurado deve ser 

considerado indevido, pois não havia por parte dos Reclamados qualquer 

contraprestação que justificasse o recebimento do prêmio. Permitir que os 

Reclamados se apropriem do valor descontado da conta corrente da parte 

Autora, sem que ela tenha utilizado o serviço, configuraria enriquecimento 

sem causa, nos termos do artigo 884, do Código Civil, motivo pelo qual 

deve ser acolhido o pedido da Reclamante para que a Reclamada proceda 

a restituição do valor descontado. No entanto, este valor deve ser 

devolvido de forma simples, pois não estão presentes os pressupostos 

para a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC. 

É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não 

é admissível que as empresas não zelem pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que 

desempenham o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 
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culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. Quanto ao pedido de reparação em danos materiais reputo 

devido ante o reconhecimento da falha na prestação de serviço pelos 

Reclamados, devendo ser restituído o valor de R$ 4.461,07 (quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos), na forma simples, 

referente aos descontos efetuado a partir do mês de fevereiro de 2018. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante MARIA ZENIURA DE 

ARRUDA ARAUJO para CONDENAR solidariamente os Reclamados 

BANCO BRADESCO S.A E BRADESCO SEGUROS S/A ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem 

como CONDENAR solidariamente os Reclamados a restituírem a 

Reclamante a quantia de R$ 4.461,07 (quatro mil, quatrocentos e sessenta 

e um reais e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do 

efetivo desembolso. Retifique-se o polo passivo da presente demanda 

para excluir a Reclamada KIRTON SEGUROS S.A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ELPIDIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ARNO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

MARIANA ROMANO RANGEL OAB - SP336333 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011540-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL ELPIDIO SANTANA REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A, ARNO SA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR na qual a parte Reclamante alega que seu produto não 

foi consertado dentro do prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa 

do Consumidor. Ao final, pugnou pela condenação solidária das 

reclamadas a substituírem o produto, bem como a condenação das 

Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A primeira Reclamada 

sustenta a necessidade de produção de prova pericial para comprovar os 

defeitos alegados pela Reclamante, haja vista que não foram juntados 

qualquer meio de prova que permita comprovar a existência dos defeitos 

alegados. Analisando detidamente o presente processo, rejeito a 

preliminar em epígrafe, por entender que os elementos probatórios 

juntados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Alega a parte Autora que 

no dia 23 de Agosto de 2018 adquiriu junto à primeira Reclamada, um 

liquidificador 5VEL//PUL ARNO POWER MAX LN50 700W PT0 110V, no 

valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais). Alega que pouco 

tempo depois da compra, o aparelho apresentou defeitos, ocasião em que 

procurou a primeira Reclamada. Esta informou ao autor que ele deveria 

enviar o produto para assistência técnica da segunda Reclamada para 

que fosse efetuado o reparo do produto. O Autor afirma que enviou o 

produto para assistência técnica da segunda Reclamada, porém, o reparo 

não foi feito no prazo legal e o produto estava a disposição da assistência 

até o ajuizamento da presente demanda. Diante da ausência de reparo, a 

parte Reclamante requer liminar para que as Reclamadas sejam 

condenadas a reparar o produto ou substitui-lo por outro. No mérito, 
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requer a condenação solidária das Reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais. Ao contestar a presente demanda, a 

primeira Reclamada afirma que não possui responsabilidade pelos fatos 

narrados na inicial, tendo em vista que quem pode efetivamente resolver 

os problemas atinentes ao vício são à assistência técnica e a fabricante. 

Já a segunda Reclamada afirma nunca houve recusa em atender a parte 

Autora. Alega que devido a um problema pontual relativo à entrega de 

peças e produtos na região que a parte Autora reside, não foi possível 

concluir o atendimento anteriormente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

Reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbem às Reclamadas 

provarem a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, analisando o processo, 

observa-se que a parte Reclamante adquiriu produto das Reclamadas e se 

deparou com vício de qualidade que tornou o produto inoperante. A parte 

Reclamante procurou as Reclamadas, inclusive oportunizando a elas a 

solução do vício no produto, todavia, o produto não foi reparado no prazo 

legal. A responsabilidade das Reclamadas como fornecedoras de 

produtos está prevista no artigo 18 do CDC. Nesse sentido, o Código de 

Defesa do Consumidor preceitua que: “Art. 18 - Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - 

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;” Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que as Reclamadas se omitiram ao 

não sanarem os vícios do produto adquirido. Assim, a parte Reclamante 

faz jus a substituição do produto, tendo em vista que as Reclamadas não 

exerceram o seu direito de reparar o produto entregue ao consumidor no 

prazo legal de 30 (trinta) dias. No tocante ao dano moral, entendo que o 

mesmo resta evidenciado no presente caso. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço das 

reclamadas que não efetuaram o reparo do produto no prazo legal. No que 

tange aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivada pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO - APARELHO 

DE TV - DEFEITO NO PRODUTO COM APROXIMADAMENTE DEZ MESES DE 

USO NÃO SOLUCIONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA - 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o aparelho de TV adquirido 

pelo consumidor apresenta defeito com aproximadamente10 (dez) meses 

de uso, mas dentro do prazo de garantia é encaminhado à assistência 

técnica e não tem o vicio sanado, fato que dá ensejo à restituição imediata 

do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em 

decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, 

que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.. 3. Eleva-se o 

valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado aquém dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se comparado a 

decisões análogas.” (Recurso Inominado nº 0011692-30.2011.811.0001, 

Turma Recursal Única/MT, Relator: Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 

01/08/2013). (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

Reclamadas ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que 

restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC OPINO 

pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural para CONDENAR as Reclamadas 

VIA VAREJO S/A e ARNO S.A, solidariamente, ao pagamento da quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de dano moral, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir 

desta decisão. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida (id. 

24831166), sem a aplicação de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005757-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILA CLAUDIA DA CONCEICAO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005757-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LILA CLAUDIA DA CONCEICAO MELO REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela 

Antecipada em que as alegações fundam-se em cobranças indevidas, 

haja vista que a princípio a parte Autora havia contratado empréstimo 

consignado, porém, o crédito é cobrado como se fosse saque em cartão 

de crédito, sem que isso fosse previamente informado. Pugnou por liminar 

para que a Reclamada suspenda as cobranças em sua folha de 

pagamento, concedida por este juízo e, ao final, requereu sua 

confirmação, com a condenação da Reclamada para restituir em dobro os 

valores indevidamente debitados em sua folha de pagamento, bem como 

ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 
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– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. A parte reclamante instrui a exordial 

com a cópia digitalizada de documento comprobatório dos descontos 

diretamente em sua folha de pagamento. Além de alegar que no ato do 

contrato foi-lhe oferecido empréstimo consignado. Contudo, após algum 

tempo percebeu que o valor continuava a ser cobrando e, ao entrar em 

contato com a Reclamada foi surpreendida, pois se tratava de pagamento 

de cartão de crédito. No entanto, alega que nunca contratou os serviços 

atinentes a cartão de crédito. A Reclamada, por sua vez, informou que 

atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A 

fim de comprovar a legalidade dos descontos efetuados, a Reclamada 

trouxe aos autos o contrato (id. 25505656) comprovando a relação jurídica 

entre as partes, bem como trouxe as faturas de consumo (id. 25505659, 

pág. 20) que demonstram a utilização do cartão de crédito. Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, 

a parte Reclamante deveria ao apresentar impugnação à contestação, 

trazer documentos que demonstrem os fatos constitutivos do seu direito, o 

que não ocorreu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial feito por LILA CLAUDIA DA CONCEICAO MELO em desfavor 

de BANCO BMG S.A ambos com qualificação nos autos. Revogo a liminar 

anteriormente concedida no id. 23523565. Deixo de condenar a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009366-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LEITE VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009366-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS LEITE VIEIRA NETO REQUERIDO: BANCO PAN I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em que as alegações fundam-se em cobranças indevidas, 

haja vista que a princípio a parte Autora havia contratado empréstimo 

consignado, porém, o crédito era cobrado como se fosse saque em cartão 

de crédito, sem que isso fosse previamente informado a ela. Informa não 

se recordar se recebeu o cartão de crédito e fatura do Banco Cruzeiro do 

Sul, mas afirma não ter recebido cartão de crédito e não recebe a fatura 

do BANCO PAN. Pugnou por liminar para que a Reclamada suspenda as 

cobranças em sua folha de pagamento, concedida por este juízo e, ao 

final, requereu sua confirmação, com a condenação da Reclamada para 

restituir em dobro os valores indevidamente debitados em sua folha de 

pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. É 

a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Quanto 

às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da 

primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no 

art.488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do 

mérito que a extinção do processo sem análise dele. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante instrui a exordial 

com a cópia digitalizada de documento comprobatório dos descontos 

diretamente em sua folha de pagamento. Além de alegar que no ato do 

contrato foi-lhe oferecido empréstimo consignado. Contudo, após algum 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 414 de 779



tempo percebeu que o valor continuava a ser cobrando e, ao entrar em 

contato com a Reclamada, foi surpreendido que se tratava de pagamento 

de cartão de crédito. No entanto, alega que nunca contratou os serviços 

atinentes a cartão de crédito, bem como não se lembra de ter utilizada 

cartão de crédito consignado, sendo que somente realizou contratação de 

empréstimo consignado. Ao apresentar defesa, a parte Reclamada 

elucidou que os descontos na folha de pagamento da parte Autora são 

referentes a cartão de crédito consignado contratado pelo Autor junto ao 

Banco Cruzeiro do Sul S/A. Como o Banco Cruzeiro do Sul S/A foi 

liquidado extrajudicialmente, o Reclamado adquiriu os direitos creditórios 

sobre a carteira de cartão de crédito consignado pertencente ele. Com a 

aquisição, o Reclamado afirma que passou a administrar a carteira de 

cartão de crédito consignado, sendo que o cartão pertencente a parte 

Autora compõe essa carteira. Posteriormente, informou que atuou dentro 

dos limites do exercício regular do seu direito de credor. A fim de 

comprovar a legalidade dos descontos efetuados, a parte Reclamada 

trouxe aos autos o contrato comprovando a relação jurídica entre as 

partes, as faturas de consumo que demonstram a utilização do cartão de 

crédito, bem como os comprovantes de saques realizados no cartão de 

crédito. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, 

os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas 

alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por LUIS LEITE 

VIEIRA NETO em desfavor de BANCO PAN ambos com qualificação nos 

autos. Revogo a liminar anteriormente concedida (id. 24285565). Deixo de 

condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008479-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO MARIANO DA CUNHA REQUERIDO: C. G. DE 

MORAES - ME I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a 

parte Autora afirma que a Reclamada veiculou notícia inverídica da morte 

de sua companheira, publicando seu sítio eletrônico que “Idosa de 75 anos 

é achada morta com sinais de violência em Cuiabá”, sendo que a morte 

decorreu de choque hipovolêmico; hemorragia varizes membro inferior, 

insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus. O Autor narra que a notícia falsa lhe causou constrangimentos, 

pois pessoas próximas a ele passaram a afirmar que ele havia violentado 

a sua falecida companheira. Assim, requer a retratação da matéria, bem 

como a condenação do Réu ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Ante a 

ausência de preliminares, cumpre destacar que, no caso em apreço, não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando 

que o feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A Reclamada, ao 

apresentar defesa, afirma não cometeu qualquer ilicitude ou abusividade, 

uma vez que apenas mencionou o conteúdo descrito no próprio boletim de 

ocorrência expedido pela Polícia Militar/MT, o qual foi muito claro ao dizer 

que haviam fortes sinais de que a vítima tinha sofrido algum tipo de 

violência. É inquestionável que a Constituição Federal assegura, como 

direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; Desta forma, o direito à honra, como todo 

direito constitucional, não é um direito absoluto, devendo determinar-se em 

relação ao seu âmbito normativo a partir da proteção constitucional de 

outros direitos fundamentais. Neste contexto, está a liberdade de 
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expressão e informação, cujo art. 220, da Constituição Federal, dispõe: 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º 

Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada 

toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Assim, 

a liberdade de informação, também possui um conjunto de limites, até pelo 

exame do texto do §1º do art. 220, da Constituição Federal, somente 

justificando-se e constituindo-se em direito fundamental na medida em que 

relacionada com direito dos cidadãos de serem informados de forma 

correta e imparcial. Faz-se necessário, nesse contexto, examinar a 

questão da colisão da liberdade de informação com outros direitos, no 

caso, o direito à honra, o que se resolve pelo processo de ponderação de 

bens e direitos. Como resultado deste processo de ponderação é que se 

pode examinar o direito ou não a indenização, mas não pela análise pura e 

simples da noção de culpa do direito civil, e sim pela figura do abuso de 

direito, se for o caso, nos termos do artigo 187, do Código Civil, segundo o 

qual: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Desta forma, 

examinando a situação concreta dos autos, evidencia-se que a 

Reclamada ao veicular notícia no seu sítio eletrônico, inseriu manchete que 

não correspondia com a realidade do que estava sendo noticiado. 

Verifica-se na notícia publicada pela Reclamada excesso no direito de 

informar, pois da leitura do título da reportagem, de plano dá ao leitor a 

conclusão de que a companheira do Autor sofreu violências e veio a óbito. 

Ocorre que a própria Reclamada tinha ciência de que o B.O (boletim de 

ocorrência) não afirma a ocorrência de violência, mas sim que 

“apresentava POSSÍVEL sinal de morte com resquícios de violência”. Tanto 

é que o documento não é conclusivo ao afirmar a causa da morte, narra 

que a POLITEC foi acionada para verificar se o óbito ocorreu de forma 

natural ou com resquícios de violência. Dessa forma, está evidente no 

documento policial a dúvida com relação à causa da morte, não podendo a 

Reclamada colocar na manchete a afirmação de que “idosa de 75 anos é 

achada morta com sinais de violência em Cuiabá”. Analisando a manchete, 

esta passa a conclusão de que a companheira do Autor foi violentada, o 

que não é verdade. Com essa conduta, a Reclamada permitiu que outras 

pessoas emitissem juízo de valor a respeito dos fatos, sem conhecimento 

a respeito da investigação criminal, elevando o impacto negativo a imagem 

do autor. Assim, considerando que se esta diante de um comportamento 

antijurídico e que houve culpa na conduta adotada pela parte ré, é inegável 

a ocorrência do dano moral alegado e, por conseguinte, o dever de 

indenizar. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.” Devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima, etc. 

Considerando que os fatos e as provas contidas nos autos e 

orientando-me pelos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), servindo para compensar a parte reclamante 

pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por REINALDO MARIANO DA 

CUNHA em desfavor de C. G. DE MORAES – ME para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 

24147819, sem a aplicação de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012786-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUNIOR FERNANDO MANOEL DA SILVA REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE 

DÍVIDA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS em que a parte reclamante 

alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como 

por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo débito no valor de R$ 14.840,88 (cento e sessenta e quatro 

reais noventa e sete centavos) com inclusão no SCPC em 29/07/2019. 

Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como 

reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Estadual tendo em vista que não há a 

necessidade do FIES integrar a lide. 3. A pretensão é improcedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites 

do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a 

legalidade da negativação, a Reclamada juntou aos autos telas sistêmicas 

onde demonstra que o Reclamante não realizou os aditamentos, bem como 

demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência de 

pagamento dos semestres cursados 2016/1 a 2017/2. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

na impugnação, limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito 

e não trouxe aos autos o comprovante de que realizou o aditamento do 

financiamento. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Vale 

referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida 

em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 
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outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreram as Reclamadas em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. Deixo de condenar a Reclamante em litigância de má fé uma 

vez que a conduta processual da parte não se afastou dos limites de 

defesa da sua pretensão. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por JUNIOR FERNANDO MANOEL 

DA SILVA em desfavor EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009450-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANDIRA DE MARCHI REQUERIDO: BANCO PAN I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a parte 

Autora afirma que foi depositado em sua conta corrente, valor referente a 

saque de cartão de crédito consignado, porém, alega nunca ter solicitado 

qualquer valor a título de empréstimo. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO Questão que prefere às demais diz com relação à 

competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente 

demanda. Pois bem. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que devem ser observados pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. O legislador infraconstitucional buscou criar um 

sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 

9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

significando que, ficam excluídas da competência deste as causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, 

como no caso dos autos. Com efeito, comparando as assinaturas dos 

documentos anexos aos autos, não se tem como concluir se as 

assinaturas foram apostas pela Reclamante. Portanto, com base na prova 

dos autos, resta evidente a necessidade de produção da prova pericial, a 

fim de identificar se a assinatura é ou não da parte reclamante, pois 

somente com o deslinde dessa controvérsia restará clara a solução da 

presente causa. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência 

dos juizados especiais para processar e julgar, tão-somente, causas 

cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da 

Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

“II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.” (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES 

DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012) (grifei) “FRAUDE. 

CONTRATO ASSINADO. NEGATIVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica é a única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, que é de natureza complexa e, por 

conseguinte, incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, 

portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.” (RNEI, 

4951/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL/MT, Data do 

Julgamento 01/02/2011, Data da publicação no DJE 17/02/2011) 

(destaquei) Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, 

razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a 

complexidade da causa. III – DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de 

modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: LIGIA 

SOUZA PINTO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA 

movida pela Reclamante que alega ser credora da importância de R$ 

1.547,11 (hum mil quinhentos e quarenta e sete reais e onze centavos), 

referentes à multa prevista no Contrato Particular de Prestação de 

Serviço, haja vista a inadimplência da Reclamada. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito a preliminar de inépcia arguida 

pela parte reclamada, pois sem nenhum esforço se vislumbra a causa de 

pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. Sabe-se que não pode 

o magistrado acolher a alegação de inépcia, a não ser naqueles casos em 

que se inviabilize a defesa, sob pena de frustrar a pretensão da parte em 

ver o pedido judicialmente apreciado, ainda mais em se tratando de 

procedimento afeto aos Juizados Especiais, marcados pelo princípio da 

informalidade (art 4, da Lei 9.099/95). Ademais, a falta do documento 

alegado pela parte Reclamada em nada prejudica a presente demanda, 

visto que o contrato apresentado na id. 22785590, prevê expressamente a 

multa impugnada. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

parcialmente procedente. Extrai-se da exordial que a parte Requerida 

contratou os serviços da parte Requerente, conforme contrato anexo. 

Contudo, deixou de adimplir com suas obrigações. Assim, a Reclamante 

requer o recebimento da multa prevista em contrato no importe de R$ 

1.547,11 (hum mil quinhentos e quarenta e sete reais e onze centavos). A 

parte Reclamada, ao apresentar defesa, não nega que descumpriu o 

contrato pactuado com a Reclamante, no entanto, argui abusividade da 

multa contratual. Assim, a parte Reclamada requer a revisão cláusula 

penal, bem como requer que as parcelas dos meses de junho, julho, 

agosto, setembro e outubro de 2017, sejam abatidas no valor da multa, 

após devida revisão contratual. Em detida análise dos autos e do contrato 

verifica-se que a prestação dos serviços estava prevista para o mês de 

janeiro de 2021, sendo que os mesmos não foram prestados a Reclamada. 

No entanto, a inexistência de prestação de serviços não exime a parte 

Reclamada de suas obrigações, porém permite a análise da multa 

requerida pela Reclamante. No caso em tela, destaco que é nítido que o 

contrato celebrado é de adesão, não podendo o consumidor discutir, 

modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele. Alias, 

verifica-se que o contrato prevê cláusulas penais somente em relação à 

hipótese de inadimplemento contratual por parte do consumidor, o que, 

segundo a melhor jurisprudência, fere o princípio do equilíbrio contratual, o 

que coloca o consumidor em extrema desvantagem contratual. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA, REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA RÉ COM A LIDE. 

CONSECTÁRIOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA 

PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL. AJUSTE EM 

DESFAVOR SOMENTE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INCIDÊNCIA 

TAMBÉM EM FACE DO PROMITENTE VENDEDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. A previsão de 

cláusula penal apenas para a hipótese de inadimplemento por parte do 

promissário comprador fere o princípio do equilíbrio contratual. O contrato, 

na relação de consumo, como é o caso da espécie que se aponta, não 

pode estabelecer prerrogativa ao fornecedor que coloque o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a eqüidade. Art 

52, inciso IV, do Código do Consumidor. [...]. (Apelação Cível Nº 

70068939214, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/04/2016). Assim, tenho que o 

contrato em apreço se amolda a um contrato de adesão, nos termos do 

Artigo 54 do CDC, devendo, portanto, sofrer limitações quantos as 

cláusulas tidas como abusivas. Destarte, o fornecedor não pode 

estabelecer cláusulas que onerem excessivamente o consumidor, sendo 

as cláusulas, que estipulem tal desvantagem, nulas de pleno direito (inciso 

II do artigo 51 do CDC). Além do mais, destaco que a penalidade imposta 

pela Reclamante coloca a parte Reclamada em desvantagem exagerada, 

sendo vedado, nos termos do inciso IV do Artigo 51 do CDC. Consigno, 

também, que é lícita a cobrança de multa pela rescisão do contrato pelo 

consumidor, conquanto, o valor cobrado deve respeitar as normas 

protetivas expostas alhures, de forma a não acarretar enriquecimento 

ilícito para a Reclamada. Ademais, a Reclamante não logrou êxito em 

demonstrar a ocorrência de prejuízos que justifiquem a aplicação de multa 

no valor estabelecido pelo contrato. Desta forma, tendo em vista que o 

percentual apontado no contrato a título de multa contratual é 

exageradamente desvantajoso à parte Reclamada, determino a aplicação 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato R$ 8.277,03 

(oito mil, duzentos e setenta e sete reais e três centavos), o que totaliza o 

valor de R$ 827,70 (oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos), 

sem aplicação de outras penalidades. Levando-se em consideração que a 

parte Reclamada afirma ter realizado o pagamento de 05 (cinco) parcelas 

referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 

2017, e que a parte Reclamante afirma que a inadimplência sobreveio à 

partir do mês de setembro de 2017, está incontroverso no processo o 

pagamento de 03 (três parcelas) referentes a junho, julho e agosto de 

2017. Portanto, deverá ser abatido no valor da multa apenas o valor 

referente às 03 (três) prestações, tendo em vista que a parte Reclamada 

não trouxe nenhuma prova que demonstre o adimplemento de 05 (cinco) 

parcelas. Assim, deverá ser abatido da multa o valor de R$ 551,82 

(quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI em desfavor de LIGIA SOUZA PINTO para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 275,88 (duzentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sem aplicação de outras 

penalidades, atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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CRISTIANE SOARES DE LIMA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de valores referentes ao contrato de compra e venda (álbum 

de formatura), tendo como autora VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em 

face de JOSIELY C SOARES DE LIMA, devidamente qualificada na 

exordial. A Reclamante alega ser credora de débito referente ao serviço 

de aquisição de álbum de fotos, cuja importância atualizada ao momento 

da distribuição da presente já remontava a importância de R$ 1.226,09 

(hum mil, duzentos e vinte e seis reais e nove centavos), conforme consta 

da planilha de atualização anexa. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A Reclamada muito embora tenha sido regularmente 

citada da audiência de conciliação não compareceu ao ato. Sendo assim, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 3. No mérito a demanda é procedente. Pretende a 

parte Reclamante a condenação da Reclamada ao pagamento do valor de 

R$ 1.226,09 (hum mil, duzentos e vinte e seis reais e nove centavos), 

referente à aquisição de álbum de formatura. A Reclamada foi 

devidamente citada, apresentou defesa afirmando que solicitou que a 

requerente comparecesse em seu local de trabalho ou em sua residência 

para realizar o pagamento, contudo, a requerente não compareceu, não 

sabendo como efetuar o pagamento. Observa-se que a parte Requerida 

não aportou aos autos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito de cobrança da Reclamante quanto ao valor supracitado. 

Conforme artigo 373, inciso II do CPC, compete ao réu fazer prova de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Portanto, é 

devida a condenação da Reclamada para promover a quitação do débito 

na forma atualizada. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

485, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido formulado pelo VISUAL FORMATURAS LTDA - ME em desfavor de 

JOSIELY C SOARES DE LIMA para condenar a Reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 1.226,09 (hum mil, duzentos e vinte e seis reais e nove 

centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV a partir da citação e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento. Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006335-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

NADIA MARIA DE ALMEIDA FRANCO I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA movida pela Reclamante que 

alega ser credora da importância de R$ 1.547,11 (hum mil quinhentos e 

quarenta e sete reais e onze centavos), referentes à multa prevista no 

Contrato Particular de Prestação de Serviço, haja vista a inadimplência da 

Reclamada. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia arguida pela parte reclamada, pois sem nenhum 

esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por lógica 

conclusão. Sabe-se que não pode o magistrado acolher a alegação de 

inépcia, a não ser naqueles casos em que se inviabilize a defesa, sob 

pena de frustrar a pretensão da parte em ver o pedido judicialmente 

apreciado, ainda mais em se tratando de procedimento afeto aos Juizados 

Especiais, marcados pelo princípio da informalidade (art 4, da Lei 

9.099/95). Ademais, a falta do documento alegado pela parte Reclamada 

em nada prejudica a presente demanda, visto que o contrato apresentado 

na id. 33693228, prevê a existência de multa contratual, apenas não prevê 

o percentual, o qual será fixado na presente demanda. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

parcialmente procedente. Extrai-se da exordial que a parte Requerida 

contratou os serviços da parte Requerente, conforme contrato anexo. 

Contudo, deixou de adimplir com suas obrigações. Assim, a Reclamante 

requer o recebimento da multa no importe de R$ 1.337,38 (hum mil, 

trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), o que representa 

aproximadamente 15% (quinze por cento) do valor do contrato. A parte 

Reclamada, ao apresentar defesa, não nega que descumpriu o contrato 

pactuado com a Reclamante, no entanto, argui abusividade da multa 

contratual. Assim, a parte Reclamada requer a revisão cláusula penal, bem 

como requer que as dez (dez) parcelas pagas, sejam restituídas a título de 

pedido contraposto. Em detida análise dos autos e do contrato verifica-se 

que a prestação dos serviços estava prevista para o mês de janeiro de 

2020, sendo que os mesmos não foram prestados a Reclamada. No 

entanto, a inexistência de prestação de serviços não exime a parte 

Reclamada de suas obrigações, porém permite a análise da multa 

requerida pela Reclamante. No caso em tela, destaco que é nítido que o 

contrato celebrado é de adesão, não podendo o consumidor discutir, 

modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele. Alias, 

verifica-se que o contrato prevê cláusulas penais somente em relação à 

hipótese de inadimplemento contratual por parte do consumidor, o que, 

segundo a melhor jurisprudência, fere o princípio do equilíbrio contratual, o 

que coloca o consumidor em extrema desvantagem contratual. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA, REJEIÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA RÉ COM A LIDE. 

CONSECTÁRIOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA 

PROMITENTE VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL. AJUSTE EM 
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DESFAVOR SOMENTE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INCIDÊNCIA 

TAMBÉM EM FACE DO PROMITENTE VENDEDOR. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. A previsão de 

cláusula penal apenas para a hipótese de inadimplemento por parte do 

promissário comprador fere o princípio do equilíbrio contratual. O contrato, 

na relação de consumo, como é o caso da espécie que se aponta, não 

pode estabelecer prerrogativa ao fornecedor que coloque o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou que seja incompatível com a eqüidade. Art 

52, inciso IV, do Código do Consumidor. [...]. (Apelação Cível Nº 

70068939214, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/04/2016). Assim, tenho que o 

contrato em apreço se amolda a um contrato de adesão, nos termos do 

Artigo 54 do CDC, devendo, portanto, sofrer limitações quantos as 

cláusulas tidas como abusivas. Destarte, o fornecedor não pode 

estabelecer cláusulas que onerem excessivamente o consumidor, sendo 

as cláusulas, que estipulem tal desvantagem, nulas de pleno direito (inciso 

II do artigo 51 do CDC). Além do mais, destaco que a penalidade imposta 

pela Reclamante coloca a parte Reclamada em desvantagem exagerada, 

sendo vedado, nos termos do inciso IV do Artigo 51 do CDC. Consigno, 

também, que é lícita a cobrança de multa pela rescisão do contrato pelo 

consumidor, conquanto, o valor cobrado deve respeitar as normas 

protetivas expostas alhures, de forma a não acarretar enriquecimento 

ilícito para a Reclamada. Ademais, a Reclamante não logrou êxito em 

demonstrar a ocorrência de prejuízos que justifiquem a aplicação de multa 

no valor pretendido. Desta forma, tendo em vista que o valor perseguido a 

título de multa contratual é exageradamente desvantajoso à parte 

Reclamada, determino a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do contrato R$ 8.602,37 (oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e 

sete centavos), o que totaliza o valor de R$ 860,20 (oitocentos e sessenta 

reais e vinte centavos), sem aplicação de outras penalidades. A parte 

Reclamada afirma ter realizado o pagamento de 10 (dez) parcelas. Em 

contrapartida, a parte Reclamante afirma que a inadimplência sobreveio à 

partir do mês de dezembro de 2016. Levando-se em consideração que o 

contrato teve inicio em 25/02/2016, está incontroverso no processo o 

pagamento de 10 (dez) parcelas. Portanto, a parte Reclamada possui 

crédito com a Reclamante no valor de R$1.792,10 (mil setecentos e 

noventa e dois reais e dez centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE 

dos pedidos formulados por IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI em 

desfavor de NADIA MARIA DE ALMEIDA FRANCO para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de R$ 860,20 (oitocentos e sessenta reais 

e vinte centavos), sem aplicação de outras penalidades, atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a partir da citação. Ainda, nos termos do artigo 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

formulado pela parte reclamada para CONDENAR a autora a pagar o valor 

no importe de R$1.792,10 (mil setecentos e noventa e dois reais e dez 

centavos), atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005201-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA REQUERIDO: HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de reclamação em que a parte Autora pleiteia indenização a título de danos 

materiais e morais em desfavor do estabelecimento comercial reclamado, 

em razão do furto de objetos que se encontravam no baú de sua 

motocicleta, nas dependências do estacionamento da reclamada. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. 3. A 

pretensão merece juízo de PARCIAL PROCEDÊNCIA. A Reclamante alega 

que na data de 06/08/2019 estacionou sua motocicleta nas dependências 

da loja Reclamada. Aduz que ao terminar de realizar suas compras 

retornou ao estacionamento da Reclamada e quando ia guardar sua bolsa 

no compartimento debaixo do assento, percebeu que o baú da motocicleta 

havia sido arrombado e um capacete teria sido furtado. A consumidora 

relata que comunicou a equipe de segurança da Reclamada, que nada fez. 

Diante disso, a Reclamante dirigiu-se a delegacia e fez um Boletim de 

Ocorrência. Posteriormente, procurou a requerida para resolver o 

problema e reaver os danos materiais sofridos, contudo não obteve êxito. 

Para comprovar o alegado, a autora junta o Boletim de Ocorrência 

narrando os fatos ocorridos, nota fiscal do produto furtado e nota fiscal 

do conserto do baú. Com os documentos juntados à inicial, 

desincumbiu-se, a autora, do ônus probatório que lhe competia, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito de ver-se ressarcido materialmente (CPC, 

art. 373, inciso I), cabendo, a reclamada o encargo probatório quanto à 

existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do mesmo, conforme disposto no inciso II do artigo supracitado. Por sua 

vez, a reclamada alegou na sua contestação que não existem provas nos 

autos de que o furto teria ocorrido no estacionamento dela, bem como 

alega que a autora sequer provou que esteve no seu estabelecimento 

comercial. Em que pesem as alegações, a reclamada não produziu 

qualquer prova no sentido de demonstrar que o fato não teria ocorrido em 

suas dependências, não apresentou a gravação das câmeras de 

segurança para comprovar que não tinha nenhuma pessoa ao redor ou 

próximo da motocicleta da Autora. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a responsabilidade da 

empresa reclamada é objetiva. A teor da Súmula 130 do STJ, de cuja 

redação colhe-se: “A empresa responde, perante o cliente, pela 

reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.” 

Assim, considero verossímil a alegação da Requerente de que houve furto 

de seu capacete no estacionamento da empresa reclamada. A parte 

reclamante fez prova do fato constitutivo dos seus direitos e da 

veracidade da versão dos fatos deduzida na inicial, nos termos do artigo 

373, inciso I, do CPC. Assim sendo, caracterizada a culpa, a empresa 

reclamada, nos termos da Súmula 130 do STJ, resta responsável pela 

reparação dos prejuízos suportados. Portanto, o dever de reparar 

compete à reclamada que oferta estacionamento aos clientes e possui 

dever de vigilância e segurança sobre os veículos ali estacionados. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 
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patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES EM 

ESTACIONAMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Conforme dispõe a Súmula 130 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano 

ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”. 2. Consumidor que 

comprovou ter se dirigido ao estabelecimento comercial recorrente na data 

dos fatos mencionados na inicial. Registro de boletim de ocorrência na 

autoridade policial que reforça a assertiva inicial. 3. No caso de furto em 

estacionamento é ônus da parte ré em fazer prova contrária dos fatos 

alegados pelo autor, como por exemplo, por meio de imagens de câmera 

de segurança. 4. Restando demonstrada a prova do prejuízo suportado 

pela vítima, decorrente da perda do objetos deixados no interior do veículo, 

cabível é a indenização por dano material. 5. Dano moral configurado na 

hipótese, pois além da situação incômoda de ter seus pertences furtados 

do interior de seu veículo, o consumidor teve que ingressar com ação 

judicial a fim de ser reparado pelos prejuízos materiais suportados. 6. 

Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

que entendo razoável para o caso dos autos. 7. Sentença mantida. 

(Recurso Inominado nº 8015985-56.2015.811.0003 – Turma Recursal - 

Relator Dr. Nelson Dorigatti – Data do Julgamento:23/05/2016. 4. Quantifico 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada a título de danos 

morais ao pagamento da importância de em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. 

Dano Material Consoante o pedido de reparação por danos materiais, 

entendo que este merece parcial procedência, pois a parte pretende o 

recebimento do valor de R$ 767,41 (setecentos e sessenta e sete reais e 

quarenta e um reais) à título de dano material. No entanto, o capacete 

furtado possui valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e o conserto da moto 

foi orçado em R$ 447,41 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta 

e um centavos). Sendo assim, resta comprovado o valor a titulo de dano 

material a importância de R$ 647,41 (seiscentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e um centavos). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA em desfavor da 

reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, para 

CONDENA-LA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 647,41 

(seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), a título de 

danos materiais, atualizados pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 

1% ao mês a partir do efetivo desembolso. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004624-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BRITO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA BARRETO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CYPRESTE FERRARI OAB - ES25230 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004624-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA BARRETO BRITO, CARLOS BRITO DE 

LIMA REQUERIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL na qual os Reclamantes alegam que o voo contratado junto à 

Reclamada foi cancelado, sendo reacomodados em voo que partiu apenas 

no dia seguinte. Ao final pugnou pela condenação da empresa em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Em análise aos autos verifico a existência de ilegitimidade 

de parte ad causam, vez que a empresa que era responsável por operar o 

voo contratado pelos Reclamantes e que cancelou o voo, descumprindo o 

contrato de transporte aéreo foi outra empresa, qual seja, Avianca Brasil – 

Ocean Air Linhas Aéreas S/A, conforme documento trazido pelos 

Reclamados (id. 22920257). Com efeito, vislumbra-se que a pretensão dos 

Reclamantes funda-se em falha na prestação do serviço perpetrada pela 

empresa “Avianca Brasil – Ocean Air Linhas Aéreas S/A” e não pela 

Reclamada “AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA”, 

pessoa jurídica responsável por operar voos internacionais. Ademais, não 

restou comprovado no presente processo a existência de grupo 

econômico, o que tornaria a Empresa “AEROVIAS DEL CONTINENTE 

AMERICANO S.A. AVIANCA”, responsável pelos fatos narrados na 

petição inicial. Nesse enfoque é que se reconhece a inexistência de 

legitimidade de parte reclamada para litigar em juízo no que tange à 

presente causa de pedir, de modo que impõe reconhecer a extinção do 

feito. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 485, VI do CPC, 

opino pela EXTINÇÃO do processo, sem julgamento de mérito, promovido 

por ADRIANA CRISTINA BARRETO BRITO e CARLOS BRITO DE LIMA em 

desfavor de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005227-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO JOSE DE MAGALHAES REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR PARA 

SUSPENDER COBRANÇA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na 

qual o autor alega que adquiriu das Reclamadas pacote de viagem com 

destino à cidade de Maceió, incluindo hospedagem e aéreo, para seus 

amigos próximos, pelo valor total R$ 5.560,62 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta reais e sessenta e dois centavos). Aduz que o transporte aéreo 

seria feito pela Avianca, porém, antes da viagem, ficou sabendo que a 

empresa aérea havia cancelado todos os voos. Em contato com as 

Reclamadas, foi confirmado que o voo havia sido cancelado, ocasião em 

que foi informado que a reacomodação dos passageiros em outro voo 

somente ocorreria com o pagamento de diferença. Assim, o reclamante 

requer a devolução do valor pago pelo pacote turístico. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela pelas reclamadas, não merece 

guarida, devendo ser rejeitada, uma vez que as requeridas integram a 

cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, 

corresponsáveis por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao 

consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as Reclamadas estão 

mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da provaelencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbem às reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são 

fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. As 

Reclamadas, ao apresentarem defesa, afirmam que em nenhum momento 

a parte Autora solicitou o cancelamento do contrato ou assinou a carta de 

cancelamento, logo o contrato permanece ativo. Posteriormente as 

Reclamadas afirmam que os problemas com o voo descrito pela parte 

autora na inicial, tem como fundamento uma causa estranha aos deveres 

legais e contratuais dela, pois o controle do fluxo de partida de voos, por 

expressa previsão normativa, é responsabilidade exclusiva da Companhia 

Aérea Avianca. Por mais que as Reclamadas afirmem não serem 

responsáveis pelos danos causados ao consumidor, o entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que tanto a companhia aérea quanto a 

agência de viagens são legítimas para figurarem no polo passivo, pois 

integram a cadeira de fornecedores. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÕES 

CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. PACOTE 

TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VÔO DE RETORNO. 

LONGA ESPERA NOS AEROPORTOS. TRANSTORNOS QUE 

TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA. PRECEDENTES. Preliminar de 

ilegitimidade passiva não acolhida. Nos termos do artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores que participarem da cadeia de 

fornecimento ou prestação do serviço respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade por ele apresentado. Nesta senda, tanto a companhia 

aérea quanto a agência de viagens são partes legítimas para figurarem no 

polo passivo da demanda, eis que integram a cadeia de fornecedores. 

Preliminar de não conhecimento do recurso ante ausência de 

fundamentação específica. Os autores, em suas razões de apelo, atacam 

os pontos da sentença, razão pela qual não há falar em ausência de 

fundamentação específica acerca dos pontos da sentença. Nos termos do 

art. 14 do CDC, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, porque 

concessionária do serviço público do transporte aéreo de passageiros, 

pelos danos causados aos seus clientes/passageiros. Ou seja, responde 

independentemente da existência de culpa por defeitos relativos à 

prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição. Quantum indenizatório dos danos morais 

mantido, pois em consonância com os parâmetros usualmente praticados 

pela Câmara em casos similares. Honorários majorados, na forma do artigo 

85, § 11º, do Código de Processo Civil. PRELIMINARES REJEITADAS. 

APELAÇÕES IMPROVIDAS. (Apelação Cível, Nº 70081636201, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em: 26-06-2019) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. 

RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. TODOS OS 

FORNECEDORES DO SERVIÇO SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDARIAMENTE 

PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAÇÃO. 

A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), 

SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR APTA AO AFASTAMENTO DA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA ÁEREA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PREJUÍZO SUBJETIVO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. 

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CÂMARA. RECURSO PROVIDO NO 

PONTO. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 

(Apelação Cível, Nº 70081432411, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 

05-06-2019). Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que não 

existem provas indicando que o pacote turístico contratado tenha sido 

utilizado. Assim, as Reclamadas deverão restituir ao Reclamante a título de 

dano material o valor pago pelo pacote turístico, qual seja, R$ 3.892,42 

(três mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). 

No que diz respeito à alegação de litispendência, tenho que os processos 

citados pelas Reclamadas possuem como objeto contratos distintos. 

Portanto, os processos não possuem a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante BENEDITO JOSE DE 

MAGALHAES para CONDENAR as Reclamadas CVC BRASIL OPERADORA 

E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME E 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP solidariamente a restituírem ao 

autor o valor de R$ 3.892,42 (três mil, oitocentos e noventa e dois reais e 

quarenta e dois centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida, sem a 

aplicação de multa, haja vista que a negativação não foi procedida pelas 

Reclamadas. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 
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SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CASTRO DE MELO OAB - MT14529/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002654-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MURILO CASTRO DE MELO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS na qual a parte Reclamante afirma que o voo contratado junto à 

Reclamada foi cancelado em virtude da tripulação ter extrapolado a 

jornada de trabalho. Diante disso, o Autor relata que se dirigiu para a 

Cuiabá-MT utilizando outros meios, pois tinha compromissos profissionais 

no dia seguinte. Ao final pugnou pela condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante adquiriu passagem aérea da empresa 

reclamada para o trecho Sinop - Cuiabá, para o dia 28 de junho de 2019, 

com horário previsto para partida às 14h25min e chegada no destino final 

às 15h25min. Narra que o voo contratado foi cancelado aproximadamente 

01 (uma) hora após o embarque, em virtude da tripulação ter extrapolado a 

jornada de trabalho. O Autor afirma que não houve nenhuma previsão de 

realocação em outro voo, o que fez com que ele utilizasse meios próprios 

de se deslocar até Cuiabá-MT, pois tinha compromissos profissionais no 

dia seguinte. Assim, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. A Reclamada, ao apresentar 

defesa, afirmou que o autor embarcou normalmente e que o voo ocorreu 

conforme o contratado, sem qualquer intercorrências. Pois bem, 

analisando as provas dos autos, observa-se que a parte Autora não 

apresentou nenhum documento que demonstre o cancelamento do voo. A 

parte Autora também deixou de trazer provas que demonstrassem como 

ele realizou o percurso de Sinop/MT para Cuiabá/MT, se limitando a 

informar que realizou a viagem por meios próprios. Pois bem, a incidência 

da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da 

prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação, deveria a parte Autora ter produzido prova de que 

houve de fato o cancelamento, pois se trata de fato constitutivo de direito, 

conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC. É sabido que as 

companhias aéreas são obrigadas a prestarem informações do 

cancelamento por escrito, sempre que solicitada pelo passageiro. Esta 

regra está disposta no artigo 20, §2º da Resolução 400 da ANAC. 

Portanto, cabia ao consumidor trazer declaração de cancelamento do voo, 

o que não foi feito. Soma-se a ausência de provas do cancelamento o fato 

de que em consulta ao site da ANAC (https://sas.anac.gov.br/sas/siros/

(S(nscu3sweo53londpmp0pquso))/view/vra/frmConsultaVRA), foi obtida 

a informação de que no dia 28/06/2019, o voo da Reclamada nº 4162, 

partiu de Sinop/MT e aterrissou em Cuiabá/MT dentro do horário previsto 

no contrato de transporte aéreo. Portanto, inexistente o dever de indenizar 

na hipótese dos autos, tendo em vista que não existem provas do 

cancelamento do voo. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do alegado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a 

pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas 

carreadas. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, promovido pelo 

reclamante MURILO CASTRO DE MELO em face da reclamada AZUL 

LINHAS AEREAS. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 
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forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal 

que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte 

conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz 

aguardar a peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na 

relação com os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia 

da norma, uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer 

que a base são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros 

termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na 

composição do que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a 

narrativa interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não 

há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022060-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AMORIM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022060-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE AMORIM DE CARVALHO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Após regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta 

noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos presentes 

autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada 

para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não 

vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017384-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIAN FEGURI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017384-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: FABIAN 

FEGURI Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011242-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011242-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: GRACIELE 

DA SILVA COSTA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as 

partes, em petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao 

litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à 

celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 

840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de 

ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 
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Por tais considerações, e ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018374-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JALMISON DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018374-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JALMISON DE JESUS SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011131-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011131-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSVALDO LUCIO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de RECLAMAÇÃO na qual a parte Reclamante 

afirma que o voo contratado junto a Reclamada sofreu atraso que causou 

a perda da conexão. A parte Reclamante afirma que foi reacomodada em 

outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final 

com aproximadamente 12 (doze) horas de atraso. Ao final pugnou pela 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito 

a pretensão é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa 

reclamada para o trecho Vitória/ES – Cuiabá/MT, com conexão em 

Confins/MG. A viagem estava prevista para o dia 30 de setembro de 2019, 

com partida em Vitória/ES ás 22h00min, chegada em Confins/MG às 

22h55min, decolagem às 23h30min e chegada no destino final às 

00h45min. Contudo, a parte Autora afirma que o voo sofreu atraso para 

decolar no Aeroporto de Vitória/ES fazendo com que ela perdesse a 

conexão. A parte Autora afirma que foi reacomodada em voo que partiu 

apenas no dia seguinte às 09h45min, chegando ao destino final com 

aproximadamente 12 (doze) horas de atraso. A parte reclamante afirma 

que sofreu diversos transtornos, devendo a Reclamada indenizar os 

danos morais sofridos. Da análise dos documentos anexos aos autos, 

incontroverso a falha na prestação do serviço. Em sede de contestação, a 

empresa Reclamada alega que o voo de Vitória/ES para Confins/MG 

sofreu atraso devido a necessidade de realização de manutenção não 

programada na aeronave em etapa anterior. Afirma que a parte Autora 

perdeu o próximo voo, porém, ofereceu todas as assistências materiais 

previstas na resolução da Anac e, portanto, não haveria dano a ser 

indenizável. Em que pese a Reclamada tenha afirmado que agiu de acordo 

com as normas previstas na Resolução nº 400 da ANAC, tenho que as 

determinações da agência reguladora não foram respeitadas. O artigo 28 

da Resolução da ANAC determina que a reacomodação deverá ser feita a 

escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo 

destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a 
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ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. Art. 28. A 

reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de 

transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de 

novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do 

passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o 

mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do 

transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do 

passageiro. Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução nº 280, 

de 2013, terão prioridade na reacomodação. Dessa forma, cabia a 

Reclamada demonstrar que ofereceu opções de reacomodação a parte 

Autora ou demonstrar que reacomodou a passageira no primeiro voo 

disponível para o destino contratado, o que não foi feito. Assim, é 

inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem 

moral causados à parte Reclamante. Com efeito, a responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso de aproximadamente 12 (doze) horas para 

cumprimento do itinerário de seu voo. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do 

voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O 

dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO E PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu 

art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a 

qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecida a 

excludente prevista no § 3º, inciso II, do citado artigo, surge o dever de 

indenizar atribuído à empresa aérea. 2. As indenizações tarifadas 

previstas nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não 

se aplicam às fixações de reparação de danos morais decorrentes de má 

prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo o 

Código de Defesa do Consumidor (STJ. AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

20/09/2012, DJe 04/10/2012). No mesmo sentido é o entendimento no 

Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: Afastam-se as normas 

especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de 

Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. (RE 351750, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CARLOS 

BRITTO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-181 DIVULG 

24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-03 PP-01081 RJSP v. 

57, n. 384, 2009, p. 137-143). 3. Restou incontroverso nos autos que a 

parte ré atrasou o voo adquirido pela parte autora, não tendo sequer 

logrado comprovar que as alegadas condições climáticas desfavoráveis 

ocorreram no horário do vôo contratado (CPC, Art. 333, inciso II). 4. 

Comprovado, mediante prova documental, que a recorrida necessitou 

comprar passagem aérea em outra companhia para empreender viagem 

no trecho internacional volta (Miami/Brasília) porque a recorrente não a 

alocou em outro vôo que satisfizesse seus compromissos no brasil, 

patente o dano material sofrido e, portanto, o dever de indenizar. 5. 

Provoca angústia e desconforto no consumidor, a delonga exagerada na 

solução do problema e a impossibilidade de a recorrente seguir, salvo por 

meio de outra companhia aérea, para o destino almejado. Assim, do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações que 

ocasionaram constrangimento e desconforto à recorrida, causando-lhe 

abalo à honra subjetiva. Ferido algum dos atributos da personalidade, 

restam caracterizados os danos morais. 6. O valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) fixado a título de indenização por danos morais apresenta-se 

razoável e proporcional, não havendo motivo para redução. 7. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46, Lei 9.099/95. A recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação”. (TJDFT, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

DF – Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Ri 

0715400-71.2015.8.07.0016, julgado em 28.04.2016, publicado em 

04.05.2016) No que diz respeito aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada AZUL 

LINHAS AEREAS S.A a pagar a parte reclamante OSVALDO LUCIO a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008475-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL (REQUERIDO)

C S PORTUGAL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008475-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO MARIANO DA CUNHA REQUERIDO: C S 

PORTUGAL - ME, MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 
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caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte Autora afirma que os 

Reclamados veicularam notícia inverídica da morte de sua companheira, 

publicando seu sítio eletrônico que “Idosa de 75 anos é achada morta com 

sinais de violência em Cuiabá”, sendo que a morte decorreu de choque 

hipovolêmico; hemorragia varizes membro inferior, insuficiência cardíaca 

congestiva, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. O Autor 

narra que a notícia falsa lhe causou constrangimentos, pois pessoas 

próximas a ele passaram a afirmar que ele havia violentado a sua falecida 

companheira. Assim, requer a retratação da matéria, bem como a 

condenação do Réu ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. . O 

feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois os 

Requeridos embora citados, não compareceram em audiência de 

conciliação, bem como não apresentaram defesa até a presente data. O 

art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe 

que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Desta forma, ante ao não comparecimento dos Reclamados na audiência 

de conciliação, bem como a ausência de contestação, a confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme 

elencado no art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto 

a ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir 

a ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo 

com as provas produzidas pela parte Reclamante. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Os Reclamados não apresentaram 

defesa. É inquestionável que a Constituição Federal assegura, como 

direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal: X - 

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; Desta forma, o direito à honra, como todo 

direito constitucional, não é um direito absoluto, devendo determinar-se em 

relação ao seu âmbito normativo a partir da proteção constitucional de 

outros direitos fundamentais. Neste contexto, está a liberdade de 

expressão e informação, cujo art. 220, da Constituição Federal, dispõe: 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º 

Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada 

toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Assim, 

a liberdade de informação, também possui um conjunto de limites, até pelo 

exame do texto do §1º do art. 220, da Constituição Federal, somente 

justificando-se e constituindo-se em direito fundamental na medida em que 

relacionada com direito dos cidadãos de serem informados de forma 

correta e imparcial. Faz-se necessário, nesse contexto, examinar a 

questão da colisão da liberdade de informação com outros direitos, no 

caso, o direito à honra, o que se resolve pelo processo de ponderação de 

bens e direitos. Como resultado deste processo de ponderação é que se 

pode examinar o direito ou não a indenização, mas não pela análise pura e 

simples da noção de culpa do direito civil, e sim pela figura do abuso de 

direito, se for o caso, nos termos do artigo 187, do Código Civil, segundo o 

qual: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Desta forma, 

examinando a situação concreta dos autos, evidencia-se que a 

Reclamada ao veicular notícia no seu sítio eletrônico, inseriu manchete que 

não correspondia com a realidade do que estava sendo noticiado. 

Verifica-se na notícia publicada pela Reclamada excesso no direito de 

informar, pois da leitura do título da reportagem, de plano dá ao leitor a 

conclusão de que a companheira do Autor sofreu violências e veio a óbito. 

Ocorre que a certidão de óbito (id. 24097668) demonstra que a 

companheira do autor faleceu em virtude de choque hipovolêmico, 

hemorragia, varizes membro inferior, insuficiência cardíaca congestiva, 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Dessa forma, está 

evidente no documento médico que a autora faleceu em virtude causas 

naturais, não podendo a Reclamada colocar na manchete a afirmação de 

que “idosa de 75 anos é achada morta com sinais de violência em Cuiabá”. 

Analisando a manchete, esta passa a conclusão de que a companheira do 

Autor foi violentada, o que não é verdade. Com essa conduta, a 

Reclamada permitiu que outras pessoas emitissem juízo de valor a respeito 

dos fatos, sem conhecimento dos fatos, elevando o impacto negativo a 

imagem do autor. Assim, considerando que se esta diante de um 

comportamento antijurídico e que houve culpa na conduta adotada pelos 

réus, é inegável a ocorrência do dano moral alegado e, por conseguinte, o 

dever de indenizar. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.” Devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima, etc. Considerando que os fatos e as provas contidas 

nos autos e orientando-me pelos princípios de sobredireito (razoabilidade 

e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), servindo para compensar a parte reclamante 

pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por REINALDO MARIANO DA 

CUNHA em desfavor de C S PORTUGAL – ME e MOISES GRACIANO 

ALVES PORTUGAL para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Torno definitiva a 

liminar anteriormente concedida na id. 24147818. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016707-79.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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EDLAINE SOARES DOS SANTOS OAB - MT26462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIO MODAS E CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016707-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISLAINE DE SOUZA PAULO REQUERIDO: MILENIO MODAS 

E CALCADOS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em audiência de conciliação chegaram à 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas 

partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000188-92.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ADRIANA 

ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as 

partes, em petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao 

litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à 

celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 

840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou norma de 

ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, e ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do 

mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE ZERWES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000358-64.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GIULIANE ZERWES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000870-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAURO ROSALINO BREDA REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, e 

ante o disposto no art. 840 seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009345-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA FURLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo 1009345-26.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SANDRA MARIA FURLANI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais alegando a parte reclamante ter recebido faturas com 

cobrança indevida da Unidade Consumidora n°. 6/315965-4, com aumento 

abrupto e injustificado. No mérito, requer a revisão da fatura com 

vencimento em 22/08/2019, no valor de R$ 3.454,01 (três mil e 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Em preliminar, a Reclamada suscita a ilegitimidade ativa 

da Reclamante sob o argumento de que a UC estaria em nome da empresa 

A. L. BERNADINELLI e que, embora a Reclamante tenha informado que o 

proprietário da empresa tenha falecido, esta não teria informado ser a 

condição de inventariante do espólio do de cujus. Alega ainda, a 

ilegitimidade ativa também em razão de empresa necessita ser inscrita no 

Simples Nacional para figurar no Juizado Especial. Sob todos os enfoques, 

a preliminar suscitada merece ser afastada, pois restou comprovado nos 

autos que a Reclamante assumiu a responsabilidade pelo pagamento do 

serviço prestado à unidade consumidora objeto da lide. Sendo assim, se a 

Reclamante pode pagar pelo serviço também pode exigir da Reclamada 

que preste o serviço dentro das normas que regulamentam o serviço em 

espécie. Portanto, se a empresa não faz objeção em receber o pagamento 

efetuado pela Reclamante, do mesmo modo, não pode se eximir de 

responder pela falha na prestação do serviço. Assim, é que impõe 

reconhecer a legitimidade ativa da Reclamante. Não merece acolhimento, 

igualmente, a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata 

de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. Superadas as preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. 

No mérito a demanda é procedente. A Reclamante afirma ser indevida a 

fatura referente ao mês de agosto/2019, no valor de R$ 3.454,01 (três mil 

e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), sob a 

justificativa de que estaria muito acima do seu consumo habitual. Por outro 

lado, a Reclamada afirma que ao analisar o Relatório de Consumo é 

possível verificar que a fatura objeto da lide foi emitida pela média de 

consumo da unidade consumidora, por impossibilidade de leitura. Análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que houve 

cobrança de valor que não encontra justificativa plausível à vista do 

histórico de consumo da Reclamante. Com efeito, analisando o histórico de 

consumo da UC da Reclamante observo que mantinha uma média mensal 

de 1500 kWh, ou seja, valor bem inferior à média cobrada pela Reclamada 

de 3498 kWh. A empresa demandada argumenta que o valor cobrado está 

de acordo com as normas que regem a espécie, além de que pelo fato de 

ser uma concessionária sua atuação é regulada por lei e pelos atos 

normativos do Poder Concedente, os quais devem ser estritamente 

cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços inerentes à 

concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida são pautados 

principalmente no principio da legalidade do Direito Administrativo, portanto, 

é evidente de presunção de veracidade. Em que pese a argumentação da 

empresa requerida, certo é que houve um aumento abrupto no consumo 

faturado sem que houvesse prova da alteração do consumo, sendo, pois, 

injustificado. Ademais, a Reclamada alega que realizou a leitura pela média 

de consumo por impossibilidade de leitura (o medidor fora retirado) o 

cálculo já demonstra estar equivocado, pois a média de consumo da UC da 

Reclamante girava em torno de 1500kWh. Ressalta-se, além disso, que 

conforme redação do §2º do art. 90 da Resolução nº 414 da ANEEL que, 

se a unidade consumidora permanecer por mais de 30 (trinta) dias sem o 

medidor, por motivo de responsabilidade da distribuidora, o faturamento 

subsequente deve ser efetuado com base no custo de disponibilidade ou 

no valor da demanda contratada. Nessa linha de raciocínio, considerando 

que há comprovação nos autos que a impossibilidade de leitura ocorreu 

por culpa exclusiva da Reclamada impõe a aplicação do §2º do art. 90 da 

Resolução nº 414 da ANEEL devendo a fatura ser refaturada para que o 

faturamento seja cobrado com base no custo de disponibilidade ou no 

valor da demanda contratada. Nessa esteira, impositiva a revisão das 

faturas de agosto e setembro/2019, com base na legislação, na forma 

descrita pela Resolução Normativa nº 414/2010, fazendo-se a média pelos 

últimos meses anteriores ao período reclamado. Contudo, não há como 

albergar o pedido de reparação por danos morais em razão da parte 

autora não ter trazido aos autos qualquer comprovação de que teve 

prejuízos decorrentes da conduta da Reclamada uma vez que a mera 

cobrança, conforme entendimento já pacificado, não gera dever de 

indenizar. Ressalto que, o documento colacionado no ID nº 24279441 

apenas demonstra a notificação de inclusão, mas não comprova que 

efetivamente os dados da Reclamante foram incluídos nos serviços de 

proteção ao crédito. O fato alegado não tem o condão de gerar danos 

morais, não passando a situação de mero aborrecimento do cotidiano. 
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Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. A 

simples cobrança de um débito, sem qualquer circunstância outra capaz 

de causar lesão aos direitos personalíssimos da parte autora, ainda que 

inexistente a dívida, não caracteriza dano moral. Situações retratadas na 

inicial que constituem mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que 

não se identificam com aquelas situações capazes de gerar dano 

extrapatrimonial. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 

SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação Cível Nº 70053458378, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Julgado em 26/04/2013) Assim sendo, não restaram demonstrados os 

danos morais passíveis de reparação pelos fatos alegados na inicial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos da presente demanda ajuizada por 

SANDRA MARIA FURLANI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO no valor de R$ 3.454,01 (três mil e quatrocentos e cinquenta e 

quatro reais e um centavo), com data de vencimento em 22/08/2019, por 

outro lado, DETERMINO, que a Reclamada proceda com a revisão da fatura 

relativa citado mês (agosto/2019) para realizar o faturamento com base no 

§2º do art. 90 da Resolução nº 414 da ANEEL devendo a fatura ser 

revisada para que o faturamento seja cobrado com base no custo de 

disponibilidade ou no valor da demanda contratada. OPINO, ainda, pela 

CONFIRMAÇÃO da tutela de urgência concedida no Id nº 24567540. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença proferida sob homologação 

do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. CAMILA SILVA 

DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015272-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZIA NATALIA LEME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015272-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENIZIA NATALIA LEME DA SILVA REQUERIDO: OI S/A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO cc DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito 

no valor de R$ 468,39 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e 

nove centavos) com inclusão em 04/10/2017. Pede a declaração de 

inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Ante a ausência de preliminares, passo a análise do 

mérito da causa. 3. A pretensão merece procedência. Análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito deu-se por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, a parte reclamada deixou de trazer aos autos o contrato que 

pudesse demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes para 

que se possa analisar a origem do débito. Dessa forma, a reclamada não 

se desincumbe da prova que lhe competia, pois não demonstra o fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação da defesa dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar indevidamente, ou manter indevidamente o 

nome/dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DENIZIA NATALIA LEME DA SILVA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (04/10/2017), porque não provada a existência de relação 

contratual, incidindo a Súmula 54-STJ. Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, à baixa da anotação do débito objeto da lide, 

nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento importará 

em multa que arbitro no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem 

custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011160-58.2019.8.11.0001
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VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))
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CEZAR RICARDO DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011160-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO ALENCAR REQUERIDO: CEZAR 

RICARDO DA SILVA CAMPOS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação em que a causa de pedir funda-se em ocorrência de ato 

ilícito praticado pelo Reclamado, o qual teria imputado a realização de 

desvio de verba do condomínio de que era síndica. Pugna, ao final, pela 

condenação da reclamada em reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Pondere-se que, não obstante os fatos se 

compadecem com prova oral, os documentos que ambas as partes 

apresentaram, contendo declarações de pessoas que presenciaram a 

altercação, mostram-se mais do que suficientes para formar o necessário 

e suficiente convencimento acerca do que efetivamente ocorreu, de modo 

que não se justifica realizar outros atos instrutórios. 3. A pretensão 

merece juízo de improcedência. A parte reclamante relata que em 

02/07/2019, durante a realização de uma assembleia, foi acusada pelo 

Reclamado de ter desviado verbas do condomínio no período em que 

atuou como síndica, conforme declarações de dois moradores, que 

seguem anexas. O Reclamado contestou alegando que não houve 

qualquer acusação à Reclamante, mas apenas um questionamento quanto 

a uma divergência nas contas do condomínio, que só poderia ser 

esclarecido pela Autora, visto que era síndica no referido período. Aduz 

que não acusou a Reclamante, tendo a parte autora se exaltado e 

tumultuado a assembleia, conforme declarações de outros 05 (cinco) 

moradores acostados ao processo. Segue alegando, que após a 

assembleia a Reclamante entrou em contato para efetuar o pagamento do 

débito que estava em divergência, bem como que tentou solucionar o 

problema de forma privada com a Reclamante antes da assembleia, mas 

foi ignorado por ela. Com efeito, verifica-se que razão não assiste ao 

Reclamante. No caso dos autos, constata-se que não restou demonstrado 

que o Reclamado tenha imputado qualquer fato que poderia causar 

constrangimento à Autora. Com efeito, o Reclamado buscava esclarecer 

situação de divergência nas contas apresentadas pela Autora em sua 

gestão. Destarte, em nenhum momento houve acusação de fraude ou 

desvio de valores do condomínio, o que fica evidenciado pela própria ata 

condominial, a qual foi registrada sem ressalvas, vejamos o trecho: “(...) O 

síndico explanou aos presentes uma situação que ocorreu na prestação 

de contas do período anterior. Ao analisar os demonstrativos, ele 

percebeu que existia um debito da casa 9, no mês de junho/2018, o 

referido valor não entrou como crédito na conta do condomínio e também 

não apareceu na inadimplência do mês. Portanto, esse situação deverá 

ser esclarecida e devera voltar a planilha de débitos pendentes, uma vez 

que não ocorreu o crédito na conta do condomínio, conforme passado a 

todos os presentes (...)”. Ora, não se verifica qualquer imputação de fato 

criminoso ou capaz de denegrir a imagem da Reclamante, apenas buscava 

o Reclamado a constatação e solução de um problema nas contas do 

condomínio no período em que a parte Reclamante foi síndica. Importante 

consignar que o Reclamado buscou contato anterior com a Reclamante 

para averiguar o ocorrido, sendo ignorado pela Reclamante. Outrossim, é 

dever do síndico a transparência das contas e encontrando o erro deve 

ser reputado aos demais condôminos para que o mesmo seja sanado. Por 

fim, constata-se pelas declarações acostadas pela defesa que em 

nenhum momento o Reclamado disse que a Reclamante teria roubado o 

condomínio. Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a 

atitude ilícita do Reclamado, tampouco como se estabelecer o nexo de 

causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelo 

Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade. 

Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa de atendimento por 

parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 

haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. 

Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIA DO ROSARIO ALENCAR em desfavor de CEZAR 

RICARDO DA SILVA CAMPOS. Deixo de condenar a reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013778-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013778-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADELINO BRITES REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em que a 

causa de pedir reside na alegação de descontos indevidos em cartão de 

crédito de valores referentes à assinatura de exemplares de revistas, cujo 

renovação ocorreu de forma automática sem a autorização da parte 

Autora, bem como que os exemplares não foram entregues. Ao final 
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pugnou pela condenação da requerida à devolução dos valores 

descontados em dobro, bem como ao pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

procedente em parte. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando presente a verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a 

hipossuficiência do consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

Reclamante alega que contratou assinatura de Revistas perante a 

Reclamada, sendo que o último pagamento ocorreu no mês de 

agosto/2018. Contudo, após a referida data houve a renovação 

automática do contrato, sem sua autorização. Alega, ainda, que os 

exemplares deixaram de ser entregues, assim, entende pela abusividade 

da cobrança, requerendo a devolução em dobro. A Reclamada sustenta 

que houve a renovação automática da contratação, não existindo qualquer 

cobrança indevida. Ademais, alega que logo quando o Autor manifestou o 

desinteresse na continuidade do contrato realizou o estorno do importe de 

R$ 502,39, referente ao valor proporcional dos serviços contratados. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que 

razão assiste à parte Autora. Com efeito, constata-se que a Reclamada 

não logrou êxito em demonstrar que o Autor havia anuído com a 

renovação automática do contrato. Além do mais, não demonstrou que os 

exemplares foram entregues ao Autor. Desta feita, não tendo a Reclamada 

se desincumbido do ônus probatório que lhe competia por força do art. 

373, II do CPC, aceito como verdadeiras as alegações do Autor. Destarte, 

conforme faturas anexadas pelo próprio Autor, constata-se que houve o 

estorno parcial dos valores em 12/09/2018 no importe de R$ 502,39. 

Portanto, devida a restituição apenas do valores referente à diferença 

cobrado no cartão de crédito do Autor. Conforme demonstrado o valor 

total do débito perfaz o importe de R$ 538,80 (12 x 44,90), portanto, já 

tendo a Reclamada creditado no cartão de crédito do Autor o valor de R$ 

502,39, devido a restituição do importe de R$ 36,41 (trinta e seis reais e 

quarenta e um centavos). Consigna-se que o valor deve ser restituído de 

forma simples, vez que houve o reembolso de grande parte do valor, o 

que demonstra boa-fé da parte Reclamada. Cumpre anotar que o caso em 

tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, a Reclamante, por erro da 

Reclamada, teve indevidamente cobrado em sua fatura de cartão de 

crédito parcelas por serviços não autorizados, bem como não entregues, 

o que demonstram a falha na prestação dos serviços. Nesse sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COMPRA PARCELADA FEITA PELA INTERNET CANCELADA E NÃO 

ESTORNADA. RECLAMAÇÕES MENSAIS COM PROMESSA DE ESTORNO 

NÃO EFETIVADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. LEGITIMIDADE DA RÉ QUE É 

INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA PELOS INFORTÚNIOS DECORRENTES. DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DISPENSADA A 

PROVA DA MÁ-FÉ. CONFIGURADO O GRAVE DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00 MANTIDO, POR SE MOSTRAR 

ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008888976, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em: 17-09-2019). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a ?responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro? 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado de modo a convencer 

do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de 

maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na avença. Assim, 

descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está vinculada ao 

princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim 

define tal princípio: “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando 

seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 

agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª 

ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez 

que a Reclamada não forneceu a segurança esperada, descurando dos 

riscos e consequências deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos 

exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos 

formulados por ADELINO BRITES em desfavor de EDITORA GLOBO S/A. 

para: (1º) CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante os valores 

indevidamente cobrados na fatura de cartão de crédito da parte Autora no 

importe R$ 36,41 (trinta e seis reais e quarenta e um centavos), 

atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

efetivo desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 

e (2º) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por 

danos morais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), atualizados 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015283-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA FERREIRA MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015283-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUZA FERREIRA MALAQUIAS REQUERIDO: OI S/A S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS em que a parte reclamante 

alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como 

por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo débito no valor de R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais 

e quarenta e dois centavos) com inclusão em 27/10/2018. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares, passo a análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, é notório que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EUZA FERREIRA MALAQUIAS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (27/10/2018). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013559-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARRUDA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013559-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BENEDITO ARRUDA NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 
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proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 422,05 (quatrocentos e 

vinte e dois reais e cinco centavos) com inclusão em 23/06/2016. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito, a preliminar de 

inépcia da inicial, pois, analisando os autos, constata-se que a parte 

Reclamante apresentou todos os documentos necessários à apreciação 

do seu pedido, especialmente o extrato de negativação no qual o 

fundamenta. 3. A pretensão merece procedência. Análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito deu-se por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, em relação às quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Dessa forma, é 

notório que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por BENEDITO ARRUDA NUNES em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida a reparar danos morais que 

arbitro na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (23/06/2016), porquanto não comprovada a relação contratual 

(Súmula 54-STJ). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito 

(Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003670-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003670-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN GEORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003676-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONATHAN 

GEORGE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDAN 

NAVES COSTA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON LEMES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003677-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDISON LEMES 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIZE DE PAULA SANTOS 

ROSA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003680-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA COSTA CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003680-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO DA 

COSTA CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SULEYME BENTO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003692-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - ME (REU)

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (REU)

 

PROCESSO n. 1003692-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO POLO PASSIVO: CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003703-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA LESSA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003703-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSYCA LESSA 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE SOUZA COLMAN ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003729-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILAINE SOUZA 

COLMAN ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIA SILVA DE 

QUEIROZ POLO PASSIVO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003737-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUA BRUNO DE ALMEIDA AYOFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003737-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUA BRUNO DE 

ALMEIDA AYOFI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003744-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE LEITE PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003744-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEANE LEITE 

PIMENTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003754-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003754-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: YURI AGUIAR DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL BARRETO RONDON NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SIMOES CARBONARO OAB - MS18294 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003755-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANIL 

BARRETO RONDON NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

SIMOES CARBONARO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BORDERO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISSELE VENEGA E SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1003762-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BORDERO 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA POLO PASSIVO: 

GISSELE VENEGA E SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RENATO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003766-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE RENATO 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EWERTON JOSE 

CARVALHO POLO PASSIVO: AMERICAN AIRLINES INC FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003798-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA DANTAS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003798-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAN DA SILVA 

DANTAS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003805-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

PEREIRA SILVESTRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003809-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

FRANCA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003811-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JANETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS CAROLINE SILVA 01462763103 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003811-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANETE 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX 

ALMEIDA RIBEIRO POLO PASSIVO: LAIS CAROLINE SILVA 01462763103 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003823-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CERVANTES KRAUSE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003823-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: RAFAEL CERVANTES KRAUSE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003839-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDINETE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

VIVENDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003839-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDINETE 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ORLANDO 

CAMPOS BALERONI POLO PASSIVO: VIVENDAS LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003846-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MULLER (REQUERENTE)

PAULA MARISA COELHO LEAL MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003846-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA MARISA 

COELHO LEAL MULLER e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO, FABIO ALVES DE OLIVEIRA POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003853-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEKCERLLEY BENEVIDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIKAELLEN GENY CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003853-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEKCERLLEY 

BENEVIDES DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MILTON SOARES NETO POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003865-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VICTOR COELHO JAJAH NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003865-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

VICTOR COELHO JAJAH NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO POLO PASSIVO: REAL EXPRESSO 

LIMITADA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003893-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003893-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: ROSIMEIRE ROCHA DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003897-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BARBOSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINA XAVIER PEREIRA OAB - MT26570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA DE CAMPOS (REU)

ELIANE MORAES BRAGA (REU)

 

PROCESSO n. 1003897-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY 

BARBOSA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELINA 

XAVIER PEREIRA POLO PASSIVO: IVAN PEREIRA DE CAMPOS e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003909-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003909-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003920-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003920-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDECIR CALÇA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003921-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDYSSON MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003921-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEIDYSSON 

MARQUES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS BIGNARDI 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002830-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002830-38.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

REGINALDO PORFIRIO DA SILVA REQUERIDO: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO DESPACHO VISTOS Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante requer, em tutela de 

urgência, a intimação do demandado para efetuar o pagamento no 

momento em que receber o montante na Justiça do Trabalho. Analisando 

os autos, constato a impossibilidade de apreciar o pleito neste momento, 

visto que a petição inicial não se encontra apta para o recebimento. 

Verifica-se que o demandante deixou de especificar os pedidos que 

pretende alcançar ao final da demanda, bem como as provas que 

pretende produzir, conforme determina o artigo 319 e seguintes, do Código 

de Ritos. Ademais, o comprovante de endereço encontra-se ilegível. Posto 

isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, 

DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a exordial, sob pena de indeferimento da exordial e extinção do 

feito, conforme o artigo 321,parágrafo único, do CPC. Às providências. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003923-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIPE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003923-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO FELIPE 

GOMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYWISON 

PAULA DE MORAES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010845-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VIEIRA HADDAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO WIECZOREK, de 
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conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 

Hora: 11:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 10 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017001-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ONINO NATALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT210370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Informa a parte Reclamante que após o 

deferimento da liminar para restabelecer o fornecimento de água em sua 

residência, referente as faturas indicadas na inicial, a mesma continuou 

recebendo faturas de valores exorbitantes, DEZEMBRO/2019 e 

JANEIRO/2020, conforme petitório de evento ID. 28661594. Diante do não 

pagamento das faturas mencionadas, a parte autora teve o seu 

fornecimento de água novamente suspenso no dia de hoje 30/01/2020. 

Pois bem. Diante da informação do corte no fornecimento de água na 

residência da parte autora, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar e 

determino a parte Reclamada para RESTABELECER o fornecimento de 

água na matrícula n° 426801-6, concernente apenas em relação as 

faturas indicadas no petitório de evento ID. 28661594, no prazo de 24 

horas, sob pena de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

em caso de descumprimento de decisão. Outrossim, os demais pedidos 

serão analisados em momento oportuno. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Verifica-se que a parte Reclamante não 

acostou o extrato de negativação do SPC/SERASA, solicitado no 

despacho de evento ID. 28297367. Pois bem. Em consulta realizada por 

este Juízo, verifica-se que a parte autora possui outra restrição: -----------

-------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: OSMARINA PEREIRA DOS SANTOS 

DATA NASCIMENTO: 11/05/1966 CPF: 459.426.501-44 ------------------------

------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: BANCO BRADESCARD S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 0 4004-1203 DATA VENCIMENTO: 21/10/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 4283041177094000 VALOR: 591,87 DATA 

INCLUSAO: 21/01/2020 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 1 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.223.634.153-1 30/01/2020 17:20:59-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Desta feita, indefiro o 

pedido de exclusão do nome da parte Reclamante, tendo em vista que 

possui outro apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. No mais, 

acolho o pedido de aditamento da inicial (evento ID. 28397547). Assim, 

determino ao Cartório para que proceda a alteração do polo passivo da 

presente demanda, fazendo constar o BANCO IBI S.A. BANCO MULTIPLO, 

conforme informado no petitório de evento ID. 28397547. Intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO FERNANDO BORGES - SINDICO (REU)

CONDOMINIO CLUBE RESIDENCIAL CIDADE JARDIM (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, 

sendo vedada a concessão, nos termos do artigo 300, §3º, do CPC. Pelo 

exposto, não preenchendo os requisitos necessários à concessão da 

medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor da reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo. 

No mais, intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a parte Requerida 

para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se provas, sob pena 

de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente, caso não seja a ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELISMINA MACIANA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão de indeferimento da antecipação da tutela de movimentação ID. 

28433488. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a pretensão do 

demandante não merece acolhimento, uma vez que deixou de acostar ao 

feito documentos novos para ensejar a alteração da decisão judicial. Friso, 

ainda, que inexiste provas hábeis para demonstrar a irregularidade 

praticada pelo demandado, sendo necessário aguardar a dilação 

probatória. Ademais, não há perigo de dano para o caso de concessão ao 

final. Desta feita, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão anterior. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002695-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BANFIM DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014187-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014187-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERBERT COSTA THOMANN REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

proposta por HERBERT COSTA THOMANN, em desfavor de LATAM 

LINHAS AÉRAS S/A, todos qualificados nos autos. O requerente afirma 

que realizou uma viagem de Belo Horizonte – MG para Cuiabá - MT no dia 

27/09/2019, pela empresa Requerida. Ocorre que quando desembarcou 

verificou que sua bagagem que continha seus pertences pessoais foi 

extraviada. Aduz que foi aberto RIB, o que gerou o numero de protocolo. 

Requer a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no 

valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

reclamada, por sua vez, argui em preliminar a inépcia da inicial, tendo em 

vista ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. No 

mérito aduz que a autora não desincumbiu de seu ônus probatório tendo 

em vista, que não registrou a ocorrência de irregularidade de bagagens 

junta a empresa ré, incabível qualquer pleito de ressarcimento de 

despesas efetuadas sob a alegação de extravio de suas bagagens. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 27249893. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar 

de inépcia, rejeito-a, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar 

a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º do NCPC. O autor 

pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 
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autos, constato que a pretensão do autor não merece prosperar. 

Analisado o processo e documentos que o instruem, verifica-se que a 

ação trata de pedido de indenização por danos morais devido a extravio 

de bagagem. Entretanto, mesmo com a inversão do ônus probatório, o 

autor não logra êxito em comprovar seu pedido, inclusive, sequer trouxe 

aos autos o RIB (relatório de irregularidade de bagagens) para comprovar 

o alegado. É de se ressaltar que, em tais casos, caberia ao autor se 

desincumbir do ônus probatório que lhe competia, conforme preceitua o 

art. 373, I, do NCPC, de comprovar o mínimo que fosse, como a exemplo 

dar ciência a reclamada do extravio de bagagem e, destarte, dos danos 

advindos do referido da situação. Nesse sentido, cumpre registrar que o 

dano moral ocorre quando há ofensa à honra, privacidade, dignidade, 

intimidade, imagem ou ao próprio corpo físico, no caso em tela não há 

comprovação de dano de qualquer dessas espécies. Desta feita, não se 

verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por 

danos morais. A propósito: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em 

vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 29/08/2019) Diante do exposto, rejeito a preliminar 

arguida e no mérito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015232-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015232-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONOR RODRIGUES DE AQUINO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LEONOR RODRIGUES 

DE AQUINO em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, 

todos qualificados nos autos. A requerente afirma que contratou os 

serviços da empresa aérea ré para viajar de Cuiabá/MT à Maceió/AL. 

Afirma que o trajeto de ida transcorreu tudo bem, contudo, enfrentou 

problemas na volta. Sustenta que na segunda parte do trajeto de volta, já 

em Guarulhos-SP, aguardando pelo voo GOL 1420 das 10h00min, 

percebeu que algo estava errado, pois já era o horário de decolagem e 

não haviam embarcado. Ressalta que, a companhia aérea sequer 

comunicou com antecedência a Requerente acerca do cancelamento do 

voo. Assim, apenas após às 14h35min (horário de Brasília) que foram 

informados que o voo estava atrasado e que a companhia aérea estava 

providenciando o embarque e a decolagem. Após horas de espera, a 

autora e seus familiares acabaram por decolar às 15h33min (horário de 

Brasília) pousando em Várzea Grande/MT às 17h48min (horário de 

Brasília), ou seja, 05 horas e 48 minutos após o previsto. Assim, houve 

atraso de mais 05 horas e 48 minutos, em relação ao horário originalmente 

contratado. Dessa forma, requer a procedência da ação com a 

indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

bem como a inversão do ônus da prova. A requerida apresentou defesa 

fundamentando que não ter havido ato ilícito e que o cancelamento do voo 

ocorreu por motivo de manutenção programada, o que foi amplamente 

informado aos passageiros, inexistindo danos extrapatrimoniais a 

indenizar. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, ID 27552815. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar em parte. Analisando o processo e 

os documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pela autora em 

aproximadamente 05 horas e 48 minutos resta incontroverso, limitando-se 

a ré a alegar que o fato ocorreu por necessidade de manutenção 

programada. Deste modo, sendo objetiva a responsabilidade da 

reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, deve comprovar o 

adimplemento das obrigações contratuais e prestação adequada do 

serviço de transporte aéreo. Não obstante, a reclamante incumbe a prova 

do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado estará o dano. O 

Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) e a Resolução 

400 nº 400 – ANAC preveem que cumpre ao transportador a realocação 

de passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 
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embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a 

atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo do autor às autoridades 

responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a manutenção programada não 

pode servir de escape para que a reclamada se libere de suas 

obrigações. Ao vender passagens aéreas, a empresa ré se sujeita às 

normas do tráfego aéreo, porém, também se responsabiliza pelos riscos 

dessa operação perante seus clientes. Desta feita, a situação vivenciada 

pelo reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetido, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa 

exclusiva da demandada, devendo reparar pelos danos causados. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO 

INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

PERDA CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO 

MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS 

MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Cabia a 

empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice 

de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o 

dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A 

indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. (Ap 

783/2018, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO TJMT, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO 

INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – 

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS 

PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

conforme determina o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às 

excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno 

suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 

03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à 

reparação moral.A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos 

de igual natureza.Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título 

de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte. (N.U 

0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$3.000,00 (três mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Condeno 

a requerida ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. 

Determino ao cartório proceda a retificação do polo passivo como 

requerido em contestação. DEFIRO o pedido de justiça gratuita a autora, 

visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de 

interposição de recurso. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal
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Processo nº 1003198-81.2019.8.11.0001 Reclamantes: EDNA TEIXEIRA DE 

CARVALHO SAVIA CRISTINA TEIXEIRA DE CARVALHO Reclamada: TAM 

LINHAS AEREAS S/A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. As 

Reclamantes alegam na petição inicial: - que contrataram os serviços da 

Reclamada para viagem a ser realizada ao Peru, com a saída em 

01/09/2019 e o retorno em 16/09/2019, no valor total de R$ 3.691,71, paga 

no cartão de crédito de Jean Lucas Teixeira de Carvalho, - que a 

Reclamante SAVIA CRISTINA TEIXEIRA DE CARVALHO é portadora de 

depressão aguda, e em virtude da doença atentou contra sua própria vida, 

e assim, por orientação médica desaconselhada da viagem, - que 

solicitaram o reembolso das passagens, com mais de mês de 

antecedência da viagem, contudo foi negado pela empresa Ré, que alegou 

que o reembolso seria de acordo com a regra da empresa, motivo qual 

requerem a restituição do valor. A Reclamada por sua vez, em defesa, 

assevera que não há possibilidade da devolução do valor integral pago 

nas passagens uma vez que no contrato celebrado entre as partes prevê 

expressamente a cobrança de multa pelo cancelamento da compra na 

tarifa contratada. Pugna pela improcedência da ação. Inicialmente, 

registra-se que, na audiência de conciliação (ID. 27286840) a Reclamada 

requereu a aplicação da revelia, sob a fundamentação de que a carta de 

preposição juntada não tinha poderes para transigir, contudo, rejeito o 

pedido, uma vez que nesta carta restou consignada que o preposto 

poderia praticar tudo mais que necessário para o cumprimento da mesma. 

Pois bem. Analisado o processo e os documentos a ele acostados é 

incontroversa que as Reclamantes não utilizaram as passagens 

adquiridas junto às empresas, por outro lado, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC 

e não comprovou a legalidade na sua negativa ao reembolso solicitado 

pelas Autoras. Registro que, apesar da empresa alegar que o contrato 

firmado entre as partes previa cobrança de multa em caso de 

cancelamento, deixou de juntar tal documento, e, portanto não passando 

de meras alegações. Dito isto, consigna-se ainda que, as Reclamantes 

solicitaram o cancelamento das passagens com mais de um mês de 

antecedência do voo, e portanto, tempo mais que suficiente para a 

empresa comercializar as passagens. Outrossim, destaco que é 

induvidosa a relação de consumo entre as partes, devendo ser regida à 

luz do direito consumerista, como preceitua o artigo 14 do Código de 
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Defesa do Consumidor: “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dispõe, ainda, o art. 6º, III, do CDC, ser direito básico 

do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem. Caso descumprido este princípio basilar da 

relação de consumo, nasce para o consumidor o direito à reparação do 

dano, que tanto vem assegurado no art. 5º, X, da Constituição Federal 

(são invioláveis a honra e a imagem das pessoas), como pelo art. 6º, VI, 

do CDC, que garante a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais. Já o art. 31 do CDC prescreve que “A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. Trata-se 

de mais uma norma que consagra o direito à informação. Essencialmente, 

isso quer dizer que cabe a Reclamada, o dever de prestar as informações 

pertinentes ao serviço prestado ao consumidor, ora parte autora. 

Trata-se, pois, de uma simples decorrência do princípio da boa-fé objetiva, 

que impõe um dever de cooperação entre as partes contratantes, 

devendo o fornecedor colaborar para o atendimento das expectativas e 

interesses de seus clientes. Ademais disso, o art. 38 do CDC dispõe que 

“O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou 

comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. De todo modo, está 

presente a desigualdade material entre as partes, que permite a 

caracterização de hipossuficiência, induzindo, pois, necessariamente à 

inversão do ônus da prova. Isto posto, apesar da empresa Ré alegar que 

o contrato firmado com as Reclamantes continha a previsão de multa, não 

comprovou nos autos tal alegação, deixando de trazer mínimas provas do 

alegado, sendo assim, impossível inferir a partir das provas colacionadas 

nos autos que as demandantes tivessem sido suficientemente informadas 

a respeito desta situação. Assim, descumpriu a Ré seu dever de 

informação previsto nos art. 6º, III, 31 e 35 todos do CDC, desse modo, 

restou caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço 

contratado pelo Reclamante, o que dá azo à indenização material, ora 

pleiteada. Sendo assim, a parte Reclamada deverá pagar a título de danos 

materiais as Reclamantes, o valor pago nas passagens aéreas adquiridas, 

no valor de R$ 3.691,71 (três mil seiscentos e noventa e um reais e 

setenta e um centavos). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a reembolsar as Reclamantes no montante 

de R$ 3.691,71 (três mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e um 

centavos), que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013106-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENZ PROCHNOW JUNIOR REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por JENZ PROCHNOW JUNIOR em 

desfavor da LATAM AIRLINES GROUP S/A, todos qualificados nos autos. 

O requerente afirma que adquiriu passagem área junto a demandado, 

adquiriu passagem aérea saindo de Guarulhos – São Paulo, com destino à 

Austrália. O trecho de retorno seria efetivado por Auckland (Nova 

Zelândia) com destino à GRU – SP, com escala no Chile. Contudo, o 

demandante enfrentou SEVERO atraso no trecho de Auckland (Nova 

Zelândia) com destino à Santiago (Chile). Referido atraso de 03h30min em 

relação à chegada em Santiago (Chile), fez com que o autor perdesse a 

conexão do voo programado para sair às 15h10min do Chile com destino à 

Guarulhos, com previsão de chegada às 19h15min da data de 13/10/2019. 

Assim, houve atraso de mais de 15 (quinze) horas em relação ao horário 

originalmente contratado, de modo que o demandante se viu obrigado a 

comprar nova passagem com destino a Cuiabá – MT, sua cidade de 

residência, no valor de R$ 2.303,08 (dois mil, trezentos e três reais e oito 

centavos). Dessa forma, requer a procedência da ação pleiteando a 

restituição do valor pago a título de passagem e 17.400 pontos, referente 

à restituição dos prejuízos materiais incorridos pela passagem não 

utilizada, bem como indenização por dano moral no valor de R$25.000,00 

(vinte e cinco mil reais). A requerida apresentou defesa pleiteando 

inicialmente a retificação do polo passivo. No mérito afirma que em razão 

por razões alheias a sua vontade houve o atraso do voo, no entanto, tais 

fatos excluem sua responsabilidade. Requer a improcedência da lide. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26800579 . É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, defiro o 

pedido de retificação do polo passivo de forma a constar como parte no 

polo passivo a TAM LINHAS AÉREAS S/A, como solicitado em 

contestação. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte. Os documentos aportados na inicial demonstram que 

o requerente adquiriu a passagem da empresa requerida com previsão de 

embarque dia 13/10/2019 em Auckland (Nova Zelândia) às 18h55min com 

previsão de chegada às 13h55min em Santiago - Chile, para que, então, às 

15h10min iniciasse o embarque com destino ao Brasil – GRU/SP, com 

previsão de chegadas às 19h15min do dia (13/10/2019), contudo, houve 

atraso de voo o que acarretou a perda da conexão GRU/SP à Cuiabá, no 

dia 14/10/2019. Em que pesem as arguições da demandada, verifico que 

inexiste qualquer indício de caso fortuito ou força maior que justificasse a 

alteração do voo do demandante. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre 

trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non 

probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com 

isso, não há dúvida da irregularidade praticada pelo suplicado, visto que 

ocasionou atraso por mais de 16 horas. O Código de Defesa do 
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Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é 

desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o 

dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o 

nexo de causalidade. No presente caso, ficou demonstrado o dano e o 

nexo causal entre a conduta praticada pelo suplicado e o prejuízo 

ocasionado ao demandante. Dessa forma, resta configurada a falha na 

prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme 

preleciona a disposição dos artigos 186, do Código Civil e 927 do Código 

de Ritos: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. Constatada a falha na prestação de 

serviço, passo a apreciar os pedidos de indenizações. No tocante ao 

pedido de ressarcimento dos valores de danos materiais no valor R$ 

2.303,08 (dois mil, trezentos e três reais e oito centavos) de à título de 

nova passagem, que desembolsara tendo em vista a perda de conexão 

para o voo de volta à casa, razão assiste ao reclamante. Isto porque, 

trouxe aos autos documento comprobatórios de que efetivamente arcou 

com tais despesas do dia 14.10.2019. Todavia, o pedido de restituição de 

17.400 pontos pelo voo não utilizado não merece prosperar. Isto porque, 

no presente caso já cabível o ressarcimento pela passagem 

desembolsada no valor supramencionado. No caso, é evidente o dano 

moral, visto que a alteração da passagem aérea ultrapassa o mero 

aborrecimento, causando frustração humilhante ao ser impedida a realizar 

a viagem. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: Recurso Inominado: 1003106-06.2019.8.11.0001 Origem: 

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIBÁ /MT Recorrente: 

JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA Recorrido: AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12/10/2019 EMENTA: recurso 

inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. atraso de voo . PERDA DE 

CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JHONATTAN ROCHA 

COSTA DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em 

razão de atraso de voo e consequente perda de conexão, que o obrigou a 

realizar trajeto (Porto Velho/RO x Cacoal/RO) de transporte terrestre e 

avaria em sua bagagem. 2. O consumidor adquiriu passagens aéreas junto 

a companhia aérea Recorrida, no trecho de volta, iniciaria em Porto 

Alegre/RS, com conexão em Campinas/SP e Cuiabá/MT com destino final à 

Cacoal/RO. A Conexão de Campinas saiu com atraso de 02h:15min, 

ocasionando a perda da conexão de Cuiabá/MT à Cacoal/RO. Como meio 

alternativo, o foi ofertado ao Recorrente passagem aérea para Porto 

Velho/RO e de lá fariam o transporte, por via terrestre, até Cacoal/RO. 3. A 

viagem que estava prevista para se encerrar às 13h:55min, do dia 18 de 

julho de 2019, se encerrou apenas em 19 de julho as 01h:00min, ou seja, 

com 11h:05min de atraso. 4. Como se não bastasse, quando chegou a 

Porto Velho/RO, o Recorrente constatou que sua bagagem não havia 

chegado, realizando requerimento administrativo junto à representante da 

companhia, que lhe garantiram a chegada da mesma no dia seguinte. 5. A 

bagagem do Recorrente chegou dentro do prazo requerido pela 

companhia aérea Recorrida, porém, com avaria, fazendo jus a restituição 

do valor comprovadamente pago, conforme reconhecido pelo juízo de 

origem. 6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 7. Não restando comprovada a ocorrência de 

força maior ou caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no 

caso, representa a frustração de uma viagem programada com 

antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento. 8. 

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas 

também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a 

repetição do ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 

(oito mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do 

dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e provido. 

(N.U 1003106-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019) A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Responsabilidade civil: tese defensiva 

de ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, em função 

de, por um lado, reestruturação da malha aérea e, por outro, manutenção 

imprevista na aeronave, que devem ser rejeitadas, porque a alegada 

impossibilidade de embarque por tais situações não se qualifica como 

caso fortuito ou força maior, mas, em verdade, como risco inerente à 

atividade de transporte aéreo de passageiros. Inaplicabilidade do art. 14, 

§3º, do CDC. 2. Dano moral: desborda da esfera do mero dissabor 

cotidiano ou simples inadimplemento contratual, tratando-se, na verdade, 

de dano moral "in re ipsa", o cenário fático reproduzido nos autos, em que 

o atraso e o posterior cancelamento do voo inicialmente aprazado pelo 

autor findou por submetê-lo a chegada ao destino final da viagem após 30 

(trinta horas). "Quantum" indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). 3. Dano material: condenação ao ressarcimento dos danos 

materiais sofridos pelas demandantes que se mantém, relativamente aos 

gastos com despesas alimentícias durante o atraso provocado pela ré. 

Apelação cível desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido. 

(Apelação Cível Nº 70076408558, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

06/02/2018). Observo que a indenização do dano moral tem como objetivo 

impor uma penalidade ao ofensor, para que tenha mais cuidado e 

disciplina, a fim de evitar que essa conduta danosa se repita. Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do 

autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

CONDENAR a Reclamada a restituir o Reclamante a título de dano material 

o valor de R$ 2.303,08 (dois mil, trezentos e três reais e oito centavos) 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo 

prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação. Condeno o 

requerido ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. 

Determino ao cartório proceda a retificação do polo passivo como 

requerido em contestação. DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, 

visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de 

interposição de recurso. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003979-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1003979-06.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ABILIO DE LIMA Reclamado: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. O Reclamado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva 

argumentando que os descontos no valor de R$ 106,00 (cento e seis 

reais) foram realizados pelo Banco Itaú, o qual não faz parte do 

conglomerado. Contudo a preliminar arguida não merece prosperar, pois 

os descontos a título de cartão de crédito foram realizados pelo banco 

réu, conforme se observa dos extratos de aposentadoria do Reclamante. 

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida arguidas pelo Reclamado, pois o Reclamante não está 

obrigado a exaurir as vias administrativas para ingressar com reclamação 

judicial. Acolho parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição arguida 

pelo Reclamado, uma vez que no presente caso, se aplica o art. 27 do 

CDC, em que a reparação por danos causados por fato do serviço é em 5 

(cinco) anos, a contar do conhecimento do dano e sua autoria, e 

verifica-se que está sendo objeto da ação, os descontos a título de cartão 

de crédito a partir de 01/2013, motivo qual reconheço a prescrição dos 

descontos realizado em sua aposentadoria relativos aos período de 

01/2013 a 07/2014. Corroborando: “EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL, A TEOR DO ART. 27, DO CDC. 

PRECEDENTES. DEMANDA APTA AO JULGAMENTO. (...) (TJ-CE – APL: 

0019839-23.2016.8.06.0029, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, data de 

Publicação: 07/08/2019)” Passo à análise do mérito. O Reclamante alega 

na petição inicial: -que é cliente do banco, porém o réu começou a 

descontar por serviços não contratados nos valores de R$ 106,00 (cento 

e seis reais) e de R$ 179,64 (cento e setenta e nove reais e sessenta e 

quatro centavos), referente a um empréstimo consignado e de cartão de 

crédito; - que tentou resolver administrativamente, porém, não obteve 

êxito. O Reclamado, em contestação, afirma: - que o Reclamante firmou 

contrato de empréstimo sob o nº 240903672 em 23/01/2014, no valor de 

R$ 6.925,26 (seis mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis 

centavos), creditado em sua conta corrente a importância de R$ 850,45 

(oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), o qual foi 

debitado em sua conta corrente no Banco do Brasil e, o restante foi 

utilizado para pagamento de empréstimo contratado em outro banco; - que 

o valor contratado foi dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor 

de R$ 179,64 (cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos); - que os descontos realizados na aposentadoria do 

Reclamante são devidos, inexistindo ato ilícito e dever de indenizar. Da 

analise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o 

Reclamado não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a 

legalidade dos descontos no valor de R$ 106,00 (cento e seis reais) 

relativos ao contrato de cartão de crédito, não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia ao teor do art. 373, II do CPC. Deste modo, 

resta evidenciada a cobrança a título de cartão de crédito pelo banco 

reclamado, devendo, ele restituir os valores descontados indevidamente 

em dobro a partir do mês de agosto/2014 a fevereiro/2019, conforme 

prescreve o art. 42,§ único do CDC. Por outro lado, o Reclamado 

apresentou contrato de refinanciamento firmado entre as partes na data 

de 23/01/2014, no qual o Reclamante financiou o valor de R$ 6.925,26 

(nove mil novecentos e vinte cinco reais e vinte e seis centavos), sendo 

depositado em sua conta no Banco do Brasil o valor de R$ 850,45 

(oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos). Denota-se, 

que no próprio Reclamante trouxe extrato bancário demonstrando o TED 

realizado pelo Reclamado em sua conta no Banco do Brasil no valor acima 

mencionado, não tendo impugnado a alegação de que o restante do valor 

foi utilizado para quitação de outro financiamento. Do mesmo modo, não 

prospera a alegação do Reclamante de que o contrato apresentado pelo 

banco decorre de fraude, em razão de que o valor remanescente do 

empréstimo foi debitado em sua conta corrente. Assim, resta comprovada 

a legalidade dos descontos no valor de R$ 179,64 (cento e setenta e nove 

reais e sessenta e quatro centavos) realizados no benefício do autor. 

Deste modo, não há que se falar em descontos indevidos pelo Reclamado 

relativos ao contrato n. 240903672, tampouco que o Reclamante não tenha 

autorizado o banco a proceder aos descontos em sua pensão. A 

corroborar: “DANO MORAL – DESCONSTOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDÊNCIARIO DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – 

INCIDENCIA DO ART. 6º, INCISO VII DO CDC – ILÍCITO COMETIDO PELO 

BANCO – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – 

Tendo em vista que os descontos realizados no beneficio previdenciário 

do autor são originários de contratação por ele feita, conforme 

demonstrado pelo banco, nos termos do art. 6º do VIII do CDC, não existe 

ilícito cometido, o que afasta a pretensão indenizatória. Recurso Improvido. 

(TJSP – APL: 1001052092017826587 – Relator: Nelson Jorge Junior, 

Publicação: 16/01/2019)”. Logo, tem-se que a Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia por força do art. 373, I 

do CPC, e, portanto, não merece prosperar os pedidos de indenização por 

danos morais. Ante o exposto, OPINO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO em 

relação aos descontos na aposentadoria do Reclamante a título de cartão 

de crédito referentes aos períodos de janeiro/2013 a julho/2014, devendo 

o processo ser extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487 inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante, e 

o faço para: CONDENAR o Reclamado a restituir em dobro os valores 

descontados a título de CARTÃO DE CRÉDITO relativos ao período de 

agosto/2014 a fevereiro/2019, que totalizam a importância de R$ 11.468,34 

(onze mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro 

centavos), já calculado em dobro, valores estes que deverão ser 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros legais a 

partir da data do respectivo desembolso de cada desconto. OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

FORMULADO PELO RECLAMADO. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004751-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo: 1004751-66.2019.8.11.0001 Reclamante: LUIZ INACIO ALMEIDA 

Reclamado: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A HOMOLOGO por 

sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo realizado 

entre as partes nestes autos (ID. 25890273), e, com supedâneo no artigo 

487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIME-SE O AUTOR PARA MANIFESTAR 

SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 
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seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012675-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PALOMARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012675-31.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LOURIVAL PALOMARES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por LOURIVAL PALOMARES em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ – S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E 

ESGOTO, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que é titular 

da unidade consumidora identificada sob a matrícula nº. 10371-3. Afirma 

que sempre efetuou o pagamento sobre o consumo d’agua em sua 

residência na média de utilização que não ultrapassava o equivalente a 10 

m³ de consumo e que tal consumo girava em torno de R$ 50,00 a R$ 

60,00. Sustenta que está discutindo a licitude e valores das faturas dos 

meses 01 a 12/2018 (já quitadas), bem como das faturas dos meses 01 a 

05/2019 (já quitadas), bem como as que estão em aberto dos meses de 

junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2019. Aduz que tentou 

resolver o problema administrativamente no Procon/MT pelo processo º. 

51.001.001.19-0007729, para que as faturas fossem corrigidas, porém 

não obteve êxito. Afirma ainda, que houve a inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Requer a concessão de tutela de urgência 

para que a reclamada se abstenha de suspender o serviço de água, 

autorização de deposito judicial da média dos últimos doze meses no 

importe de R$ 90,00 (noventa reais) mensais, cujo vencimento dar-se-á 

todo dia 01 dos meses subsequentes ao deferimento desta liminar, bem 

como seja retirado imediatamente o nome do Reclamante do cadastro de 

maus pagadores. Requer a procedência da ação para ser autorizado que 

sejam realizados os depósitos judiciais periodicamente todo dia 01 

mensalmente, equivalente ao valor de R$ 90,00 (noventa reais), das 

contas contestadas, requer redução da taxa de esgoto de 90% para 

patamares mínimos de razoabilidade, condenação de danos morais no 

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

liminar fora parcialmente deferida na data de 25/10/2019. A requerida 

apresentou defesa arguindo preliminar a incompetência do juizado. No 

mérito por sua vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez que foi realizada 

vistoria no hidrômetro instalado na residência do reclamante não sendo 

constatada qualquer irregularidade em seu funcionamento, e mais, que as 

faturas foram geradas a partir da leitura do consumo registrado no imóvel, 

sendo que o aumento registrado pode ter sido ocasionado por fatores de 

responsabilidade da Reclamante. Afirma, ainda, que os danos declinados 

na inicial não restaram comprovados, razão pela qual requer a 

improcedência da ação. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 26600221 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

reclamada em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Nos casos em que há a 

inversão do ônus da prova, incumbe à reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. De acordo com histórico de 

faturas apresentado no ID 26933300 , observa-se que o consumo mensal 

de outros meses do ano de 2018 anteriores e posteriores se mostram 

equivalente às faturas questionadas pelo autor. Cumpre salientar que em 

minuciosa análise do consumo médio mensal após o mês de dezembro de 

2017 – Fatura no valor R$120,10- (já que as faturas contestadas são do 

período de janeiro/2018 a ano/2019), verifica-se que a média dos valores 

das faturas não ultrapassa 50% (cinquenta por cento) do valor da fatura 

que fora emitida no corrente mês, ou seja, se somados os meses de 

janeiro a dezembro/2018, o valor médio da fatura perfaz o valor de 

R$161,37 (cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos). Contudo, 

o valor médio de janeiro a julho/2019, perfez o valor médio de R$245,02 

(duzentos e quarente cinco reais e dois centavos), ou seja, mais de 50% 

(cinquenta por cento) dos valores anteriormente registrados. O que 

evidencia aumento significativo no consumo do Reclamante, de forma que 

se não há irregularidade na medição do relógio não haveria motivo para 

uma mudança abrupta no consumo. Sendo assim, concluo que as faturas 

discutidas referentes aos meses do ano de 2018 no caso em apreço 

correspondem ao consumo registrado no imóvel, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Todavia, no tocante às faturas dos meses de 

janeiro/2019, março/2019, maio/2019, junho/2019 e julho/2019, 

agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, verifico que em comento 

houve um aumento injustificado no consumo, impondo-se a readequação 

dos valores, uma vez que não há nos autos qualquer prova que justifique 

a excessiva cobrança, a não ser documentos unilaterais, que não 

possuem o condão de fornecer prova convicta. Sendo assim, resta 

evidente que os valores cobrados nas faturas supramencionadas estão 

acima da média de consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC). Com relação ao 

pedido de dano moral, verifico que assiste razão não assiste o 

reclamante. Porquanto a presente ação verse de mera cobrança indevida, 

consoante exposto na análise de liminar, o reclamante possui outras 

restrições pendentes e considerando que não houve a suspensão do 

fornecimento do serviço essencial, não sendo a mera cobrança capaz de 

gerar danos de ordem moral. Neste sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: DETERMINAR o 

cancelamento das faturas de janeiro/2019, março/2019, maio/2019, 

junho/2019 e julho/2019, agosto/2019, setembro/2019 e outubro/2019, e, 

por conseguinte, que a reclamada proceda à readequação das referidas 

faturas, com base na média dos seis últimos meses anteriores a emissão 

das faturas aqui discutidas, sem qualquer incidência de encargos 

financeiros; Improcedência dos danos morais; DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, 

para o caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013411-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ESTER DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013411-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCA ESTER DE OLIVEIRA PINTO REQUERIDO: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL com 

pedido de TUTELA DE URGENCIA proposta por FRANCISCA ESTER DE 

OLIVEIRA PINTO, em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que recebe benefício 

previdenciário do INSS e que sem que fosse solicitado, recebeu um cartão 

de crédito via correio da parte ré (Banco Daycoval S/A). Afirma que, ato 

contínuo foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 4.720,00 

(quatro mil e setecentos e vinte reais), que foram por ela utilizados, pois 

acreditava que seria referente à parcela do seu décimo terceiro salário. 

Aduz que, após tomar conhecimento do que se tratava, efetuou a 

devolução dos valores por meio de depósito em conta corrente de 

titularidade da parte ré. Contudo, desde agosto de 2019, a parte ré vem 

efetuando descontos do seu provento previdenciário, relativos ao 

“empréstimo consignado”, mesmo já tendo realizado o pagamento integral. 

Requer a procedência da lide visando a declaração de nulidade e 

inexistência de relação jurídica entre as partes demandantes, dado a 

restituição efetivada pela autora e ausência de ciência contratual na 

emissão do cartão e empréstimo consignado e confirmando, bem como 

indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e a 

inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa afirmando que 

inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito, vez 

que houve regular contratação do empréstimo pela Reclamante. Por fim, 

requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, no ID 26868890. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos ID 

26600776, Termo de Adesão de condições gerais, devidamente assinado 

pela Reclamante. Vale frisar, que a semelhança da assinatura 

apresentada na Proposta de Adesão com aquela acostada nos 

documentos juntados na inicial, quais sejam: procuração e declaração de 

hipossuficiência, bem como Termo de Audiência é visualizada a olho nu, 

fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado 

apresentado a proposta de adesão devidamente assinada caberia a 

reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que 

também não fez. No caso, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 
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nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007953-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007953-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALVINO ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: AMERICEL 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ALVINO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA em desfavor da “CLARO S.A – TELEFONIA MÓVEL”, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que tem 73 (setenta e três 

anos) de idade, é consumidor de telefonia móvel da empresa reclamada, 

na modalidade pré-pago, SEM a utilização de internet, através do número 

(065) 99244-1717. Contudo, a partir de 22/08/2019, a empresa reclamada, 

iniciou o desconto ilegal dos créditos pré-pagos, colocados na linha do 

autor, referente ao pacote chamado “prezão r$ 1,49/dia internet 100mb”, 

sem que o serviço fosse contratado pelo Requerente. Aduz que essa não 

é a primeira vez que o reclamante é lesado pela empresa ré, na inclusão 

de pacotes em sua linha, que não foram por ele contratados, vide ação já 

transitada em julgado e arquivada - número 0021357- 26.2018.811.0001, 

qual tramitou no 5º JEC de Cuiabá. Requer a antecipação de tutela para 

que seja suspensa o fornecimento do pacote avulso (Prezão R$1,49/dia 

internet 100mb), bem como a restituição no valor de R$ 38,74 (trinta e oito 

reais e setenta e quatro centavos), e o pagamento de danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

decisão que deferiu a tutela antecipada foi proferida na data de 

24/09/2019. A requerida apresentou defesa arguindo, em preliminar, a 

nulidade de intimação – ausência de prazo mínimo para comparecimento 

na audiência – afastamento da multa do artigo 334, § 8º, cpc, bem como a 

existência de coisa julgada em relação a ação proposta nº 

8021357-84.2018.811.0001. No mérito, alega que inexiste nexo de 

causalidade entre a conduta descrita na inicial e os alegados danos, eis 

que agiu de forma lícita, visto que é o próprio demandante quem autoriza, 

no próprio aparelho celular, a tarifação de serviços de seus parceiros 

comerciais. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação houve a ausência da reclamada, ID 25568492 . É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A reclamada arguiu 

preliminar relatando a nulidade de intimação ante a ausência de prazo 

mínimo para comparecimento na audiência, pedindo o afastamento da 

multa do artigo 334, § 8º, cpc. Verifico que o pedido merece prosperar. 

Consoante mandado de citação colacionado aos autos, a reclamada 

somente fora citada na data de 23/10/2019, sendo que a audiência de 

conciliação estava marcada para o dia 30/10/2019, ou seja, sem tempo 

hábil do prazo de 20 (vinte) dias que confere a lei. Assim, deixo de aplicar 

a multa do art. 334, §8, do Código de Processo Civil, em razão do não 

comparecimento em audiência. De outra banda, a reclamada suscitou 

preliminar de coisa julgada, a qual merece acolhimento, uma vez que a 

causa de pedir supracitada já foi objeto da demanda nº 

8021357-84.2018.811.0001, que tramitou no Terceiro Juizado Especial 

Cível de Cuiabá. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

resta evidente que a pretensão da parte autora se trata de reprodução da 

ação anteriormente ajuizada, e que, inclusive, já transitou em julgado 

possuindo decisão com resolução do mérito, e que foi julgada procedente. 

Esta demanda se refere aos mesmos fatos, pugnando novamente pela 

indenização por danos morais e materiais, a qual foi procedente no 

processo anterior, por condenar a reclamada em danos materiais e 

morais. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, 

quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de 

forma patente a figura jurídica da coisa julgada. Desta feita de acordo com 

o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil extingue-se o 

processo sem resolução do mérito: V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Importante mencionar 

que a matéria referente à coisa julgada é de ordem pública e deve ser 

declarada de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (NCPC, artigo 485, 

§ 3º, primeira parte). Diante do exposto, com fundamento no artigo 20 da 

Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013129-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEDROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013129-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PEDROSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA PEDROSA DE 

OLIVEIRA, em desfavor de BANCO PAN S/A, todos qualificados nos 

autos. A requerente afirma que no mês de julho de 2019, ao dirigir-se a 

uma loja para efetuar compra foi informada pelo atendente que, por meio 

de uma consulta no SERASA, o nome da autora a constava no cadastro 

de inadimplentes incluído pelo banco reclamado, tendo seu crédito negado. 

Afirma, ainda, que não entendeu o porquê de seu nome constar no 

referido cadastro, haja vista que este apontamento refere -se a um 

empréstimo consignado quitado há dois anos. Requer a procedência da 

lide para condenar o demandado ao pagamento de 20 (vinte) salários 
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mínimos pela indenização de danos morais e a inversão do ônus da prova. 

O requerido apresentou defesa arguindo preliminarmente a 

inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível, coisa julgada 

e prescrição. No mérito afirma que inexiste o dever de indenizar ante a 

ausência de ocorrência de ilícito em razão da regular da contratação do 

empréstimo consignado. Por fim, requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 26829250. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O reclamado suscitou 

preliminar de coisa julgada, a qual merece acolhimento, uma vez que a 

inscr ição supraci tada já  fo i  objeto da demanda n º 

80564833520178110001, que tramitou no Terceiro Juizado Especial Cível 

de Cuiabá. Analisado o processo e os documentos que o instruem, resta 

evidente que a pretensão da parte autora se trata de reprodução da ação 

anteriormente ajuizada, e que, inclusive, já transitou em julgado possuindo 

decisão com resolução do mérito, e que foi julgada improcedente. Esta 

demanda se refere ao mesmo fato, pugnando novamente pela indenização 

por danos morais, a qual foi procedente no processo anterior, por 

reconhecer a relação jurídica entre as partes. Com efeito, ressai dos 

autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e 

causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

coisa julgada. Desta feita de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil extingue-se o processo sem resolução do mérito: 

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; Importante mencionar que a matéria referente à coisa julgada é de 

ordem pública e deve ser declarada de ofício pelo juiz, se for o caso, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. (NCPC, artigo 485, § 3º, primeira parte). Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 20 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010805-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FORTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ S E N T E N Ç A No âmbito dos Juizados Especiais não 

existe nenhuma previsão legal de representação da parte – pessoa física, 

por procurador, sendo que, o comparecimento das partes em audiência é 

obrigatório, não lhe suprindo a falta, nem a presença de advogado, mesmo 

que com poderes para fazer acordos e confessar, salvo em casos 

excepcionais, como de doença da parte, impedindo sua locomoção ou de 

residir em Comarca distante, havendo prévio requerimento, deferido pelo 

juiz, onde poderá a parte ser representada por procurador habilitado ou 

familiar próximo, caso em que o acordo formulado pelo representante 

obrigará o representado, o que, diga-se de passagem, não é o caso dos 

autos. Presente a Reclamada, representada por preposto e advogado, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51”. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Isto porque o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas decorre do 

princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência da parte reclamante à audiência. Deixo de condenar a 

parte Reclamante em custas nessa fase processual. Após, observadas 

as cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012791-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DE LARA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1012791-37.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DIOGO MIRANDA DE LARA MENDES Reclamado: BANCO BRADESCO S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo Reclamado, sob o 

argumento de que não possui débito com o banco. O Reclamado, em 

defesa, sustenta a existência de contrato de prestação de serviços 

firmado entre as partes, do qual constam débitos em aberto, sendo 

justificada a inscrição dos dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito e inexistindo qualquer dever de indenizar. No caso, tratando-se 

de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço 

por parte do Reclamado ao inscrever os dados do Reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado a 

ela. Porém, inobstante as considerações retro expendidas, não vejo como 

acolher o pedido de indenização por dano moral pleiteado pelo 

Reclamante, uma vez que o extrato do SPC/SERASA juntado no ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 449 de 779



25181434 demonstra a existência de outras negativações realizadas em 

data anterior à inscrição ora discutida, não tendo comprovado que elas 

são objeto de reclamação judicial. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte do Reclamado ao negativar o nome do Reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior em cadastro de 

inadimplente aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

que não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita do Reclamado. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Corroborando: “PROCESSUAL 

CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS VENCIDOS E NÃO 

PAGOS. SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO 

PRETORIANO PREJUDICADO. 1. É assente o entendimento no STJ, refletido 

na Súmula 385 desta Corte, de que a ocorrência de inscrições pretéritas 

legítimas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização 

por dano moral em virtude de inscrição posterior ainda que esta seja 

irregular. 2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial 

quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do 

exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 3. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. 

(STJ – REsp 1718161 RS2018/0004954/9, Relator: Ministro Herman 

Benjamin, Data de Julgamento: 01/03/2018, Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe 02/08/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para 

DECLARAR inexistente o débito ora discutido na presente ação e pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais formulado 

pelo Reclamante. Intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do cadastro 

negativo, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa fixa no valor 

de R$400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONETIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004827-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004827-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO BATISTA MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR II. a – Ônus da prova 

Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da ação, de modo que com ele deve 

ser analisado. II. b- Extrato de Negativação Do mesmo modo, a reclamada 

sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Comprovante de Residência A reclamada levanta preliminar alegando que 

a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em seu 

nome. Destarte, indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não 

obsta a defesa da ré. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça 

em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando entrave 

processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os 

juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Superada às 

preliminares, passo à análise do mérito. III - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, a declaração de inexigibilidade do 

débito, bem como indenização por danos morais em razão da inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de 

R$342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), 

disponibilizada em 17/10/2018, referente ao contrato nº 0349735471, 

promovida pela Reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

demandada, uma vez que nunca manteve qualquer relação jurídica com a 

Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços devidamente assinado pelo reclamante (ID 

25062208 ). Vale frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais 

sejam: procuração e Termo de Audiência é visualizada a olho nu, fato que 

afasta a conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo a reclamada 

apresentado o contrato devidamente assinado caberia a reclamante 

apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que também não 

fez. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão 

do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe 

à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido, é 

a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 
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reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como: I- 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim 

de condenar o reclamante a pagar o valor total de R$ 358,60 (trezentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação; II- Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do 

Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008360-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE AUXILIADORA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008360-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZINETE AUXILIADORA DA CRUZ REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1008360-57.2019.8.11.0001 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por ROZILENE 

AUXILIADORA DA CRUZ, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, na data de 08/01/2018, no valor de R$ 355 ,43 (trezentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), promovido pela 

reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os 

supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os 

valores que lhe são atribuídos. Requer medida liminar, para exclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, tal como a procedência da lide 

para condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e a inversão do ônus da prova. A decisão proferida em 

22/09/2019 indeferiu o pedido de urgência. O requerido apresentou 

contestação fundamentando que inexiste o dever de indenizar ante a 

ausência de ocorrência de ilícito em razão da parte autora ter contratado 

pacote de serviços em 08/05/2017, pela linha (65) 3025- 1029, o que 

ocasionou faturais mensais e inserção no cadastro de inadimplentes. 

Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, no ID 25607978. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece parcial procedência. 

Os documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese a reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a contratação se 

realizou por meio de "call center". Compulsando os autos, verifico que o 

conjunto probatório mostra-se frágil, resume-se em relatório de chamadas, 

faturas e telas sistêmicas, sendo insuficiente para demonstrar a 

existência da relação negocial entre as partes e a legitimidade da 

cobrança. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso, que demonstra a ilegitimidade da cobrança e a necessária 

declaração da inexistência do débito, no valor de R$355,43 (trezentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). Por outro lado, tocante 

aos danos morais, verifico que há negativação preexistente, não havendo 

assim que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Nesse entendimento, é o entendimento da Turma Recursal 

TJ/MT: EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS 

UNILATERAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – FATURAS UNILATERAIS – NECESSIDADE DE 

REFORMA DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

DEVIDA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE 

DISCUSSÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve 
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a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo 

inadimplemento. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de 

“call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em 

faturas e telas de computador interno. A inscrição indevida do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

“in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

suportados. Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação 

da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte 

promovente não comprovou a existência de discussão em juízo ou a 

ilegitimidade das inscrições prévias. Sentença reformada tão somente 

para declarar a inexistência do débito inscrito. Recurso provido. (N.U 

8013764-30.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019). 

Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. Diante do 

exposto, JULGO PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor 

de R$355,43 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três 

centavos)e, por consequência determinar a exclusão definitiva do nome 

da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; IMPROCEDÊNCIA do 

pedido de indenização por danos morais, Súmula 385 do STJ. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita a autora, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira através do holerite aportado aos autos, para o 

caso de interposição de recurso. Permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão de Proteção ao Crédito, para baixa definitiva 

do registro, e assim o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012345-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINA DE SOUZA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA c.c. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por MARINA DE SOUZA LIMA 

em desfavor da TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A), todos qualificados 

nos autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no 

valor de R$ 179,29 (cento e setenta e nove reais e vinte e nove 

centavos), promovida pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, 

ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição 

indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido apresentou defesa arguindo, em preliminar, de ausência de 

extrato original dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito afirma que o 

demandante firmou contrato de prestação de serviços, por meio do qual a 

Parte Autora habilitou a linha telefônica de nº (65) 9699 - 0530, em 

28.04.2014, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26570610 . É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. No que concerne a preliminar de 

que extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. A 

autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese a reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 
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origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e no 

mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: Declarar a inexistência do débito aqui 

litigado e, no valor de R$179,29 (cento e setenta e nove reais e vinte e 

nove centavos),e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; Condenar a 

requerida ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005584-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005584-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA DO ROSARIO SANTOS ALMEIDA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, na data de 

10/01/2018, no valor de R$172,92 (Cento e setenta e dois reais e noventa 

e dois centavos)., promovido pela reclamada, tendo seu crédito restrito. 

Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à 

inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido apresentou contestação arguindo preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda. No mérito, 

fundamenta que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de 

ocorrência de ilícito em razão da existência de relação contratual entre as 

partes. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 25547610. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamada suscita em 

sede de preliminar que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Com efeito, deve ser priorizado 

o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam 

acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos 

princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual, razão pela qual rejeito a preliminar. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 
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Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Proposta 

de Adesão, devidamente assinada pela Reclamante, bem como ainda 

documento pessoal junto com a proposta. Vale frisar, que a semelhança 

da assinatura apresentada na Proposta de Adesão com aquela acostada 

nos documentos juntados na inicial, quais sejam: procuração e declaração 

de hipossuficiência, bem como Termo de Audiência é visualizada a olho 

nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo a 

reclamada apresentado a proposta de adesão devidamente assinada 

caberia a reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, 

o que também não fez. No caso, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante a pagar o valor total de R$ 183,82 (cento e oitenta e três 

reais e oitenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação; 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010449-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1010449-53.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DANIELLE PEREIRA DA SILVA Reclamada: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se existir uma questão processual a ser observada, antes da 

análise do mérito propriamente dito: a ausência da parte Autora à 

audiência de conciliação (ID 26129162). Observa-se que restando juntada 

a contestação e documentos no ID 26129572 e seguintes. Os motivos 

ensejadores da rejeição da extinção do processo ante a falta da parte 

autora à audiência conciliatória, porquanto vislumbrando os sinais de 

improcedência dos pedidos diante da contestação e documentos 

apresentados pela parte requerida, assumiu o risco de desídia em faltar a 

ato processualmente importante em sede de Juizado Especial, que é a 

audiência conciliatória, devendo agora responder pela sua falta, mas não 

com a aplicação de contumácia, e sim com, o não reconhecimento dos 

pedidos feitos na inicial. Assim, afasto a contumácia. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 
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das questões preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da 

preliminar suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, 

dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passa-se ao julgamento do mérito da ação. Pleiteia 

a Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela Reclamada, ao 

argumento de que desconhece o débito negativado. Em defesa, a 

Reclamada alega que os débitos em comento decorrem de relação 

contratual existente entre as partes, os quais não foram adimplidos pela 

Reclamante, sendo devida a cobrança e a inclusão de seus dados no 

cadastro de proteção ao crédito, não havendo que se falar em conduta 

ilícita. Da análise do processo e dos documentos a ele acostados levam à 

conclusão de que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada da ficha 

cadastral de revendedora da empresa devidamente assinado, bem como 

nota fiscal e comprovante de recebimento dos produtos pela Reclamante e 

de endereço, além de cópias dos seus documentos pessoais. Cumpre 

salientar que nos documentos juntados pela Reclamada consta assinatura 

idêntica às exaradas pela Reclamante nos documentos anexados na 

petição inicial, a qual sequer foi impugnada pela parte, sendo 

desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ 

QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE 

MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia 

técnica para fins de análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente 

idêntica a da autora no decorrer da lide, bem como a do documento de 

identidade acostado na inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, acostando 

cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e documentos da 

autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005028071, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/09/2014)”. Destarte, a Reclamante não trouxe aos autos nenhuma 

prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações para com a 

empresa Requerida, o que torna legítima a inscrição dos seus dados nos 

órgãos de proteção ao consumidor. Corroborando: “APELAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVENDA DE PRODUTOS COSMÉTICOS 

(NATURA). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CADASTRO DE 

INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE 

PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES DA 

SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. A autora avençou com a ré negócio 

jurídico regular e lícito, havendo pendências de pagamento, geradores da 

inscrição supostamente indevida, a consequência lógica oriunda desse 

procedimento seria, como foi, a inscrição do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, que, portanto, não pode ser considerada ilícita, dada 

a regularidade do procedimento, e, por conseguinte, descabido o pedido 

de indenização. (TJSP - AC: 1003117-65.2018.826.0223 – Relator: Adilson 

de Araújo, Data de Julgamento: 25/07/17, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/05/2019”. Imperioso mencionar, inclusive, que se 

há alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013);” Quanto ao pedido contraposto formulado pelo Reclamado, 

tenho-o por parcial procedente, devendo ao Reclamante ser condenado 

ao pagamento do valor negativado a Reclamada, eis que comprovada a 

relação jurídica entre as partes, devendo ser acrescido de juros legais e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento do débito. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante. 

OPINO, também, pela condenação da Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), levando-se em conta 

os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA 

RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR a Reclamante ao pagamento 

em favor do Reclamado da importância de R$ 146,63 (cento e quarenta e 

seis reais e sessenta e três centavos) devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do 

vencimento da fatura. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Diani Moraes 

Juíza Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005633-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DA SILVA ESPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005633-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANIA DA SILVA ESPINA REQUERIDO: ODORATA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. II - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, a declaração de inexigibilidade de 

débitos, bem como indenização por danos morais em razão da inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de 

R$150,47 (cento e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), com data 

de inclusão 24/07/2018, promovido pela reclamada. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a empresa demandada, uma vez que nunca manteve qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. A reclamada, em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, 

dessa forma não há dever de indenizar. Cumpre mencionar que na 

contestação, a Reclamada colacionou aos autos, no ID 24955886 - 

24955887 - 24955888 , 24955890 - 24957245, documentos que 

evidenciam de fato que os serviços foram contratados pela parte autora, 

tais como: cópia de comprovantes de entrega de mercadoria devidamente 

assinados pela autora. Vale frisar que semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela acostada nos documentos juntados 

na inicial, é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. No caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Ainda, tendo a reclamada 
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apresentado o contrato devidamente assinado caberia a reclamante 

apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que também não 

fez. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão 

do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe 

à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma 

Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Posto isto, concluo estar caracterizado que a parte 

autora alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de 

má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder 

pelos seus atos através de indenização. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela Reclamada e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como: I- 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim 

de condenar o reclamante a pagar o valor total de R$366,85 (trezentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. II- Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do 

Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008251-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCOISE MOREIRA CAPELAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1008251-43.2019.8.11.0001 Reclamante: 

FRANCOISE MOREIRA CAPELAO DE SOUZA Reclamada: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de 

produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial formulada 

na defesa, tendo em vista que a Reclamada não juntou nenhuma prova 

capaz de desconstituir os documentos apresentados na petição inicial. 

Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por 

danos morais ao argumento de que seu nome foi inserido em cadastro de 

restrição ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer. A Reclamada, em defesa, alega que não cometeu nenhum 

ilícito, em razão de que a Reclamante firmou com ela contrato de prestação 

de serviço de telefonia com acesso móvel n. (65) 9 9954-1716 e deixou de 

adimplir com as obrigações dele decorrentes, sendo devida a inscrição 

dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Da análise dos autos 

cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC/2015, art. 373, II), vez que não juntou 

nenhum documento capaz de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito. De fato, não trouxe a 

Reclamada aos autos nenhum documento comprovando que houve 

contratação e utilização de serviço pela Reclamante à época em que a 

fatura discutida foi gerada decorrente do contrato n. sob 0296248523 

mencionado na defesa. Sendo assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente, 

devendo reparar os danos a ela causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

PRESUMIDO – MANUTENÇAO DO QUANTUM ARBITRADO – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DE OI S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO 

– RECURSO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. 

Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de 

acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa 

suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap. 7617/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado 

04/12/2018, DJE 10/12/2018)”. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 
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Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade do 

débito discutido no presente processo; 2 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, contado 

a partir do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. 

Diante disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007098-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE FATIMA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007098-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELENA DE FATIMA GOMES DE SOUSA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por HELENA DE FATIMA GOMES DE SOUSA, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, na data de 

02/04/2017, no valor de R$ 162,47 (cento e sessenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos). Afirma, ainda, que desconhece os supostos 

débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que 

lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o 

demandado ao pagamento de dano moral e a inversão do ônus da prova. 

O requerido apresentou defesa arguindo em sede de preliminar a inépcia 

da inicial por falta do extrato original dos órgãos de proteção ao crédito e 

de comprovante de endereço, bem como falta de interesse de agir. No 

mérito, aduz que inexisti o dever de indenizar ante a ausência de 

ocorrência de ilícito. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência 

de conciliação restou infrutífera, no ID 25342330. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante às preliminares 

arguidas, estas não merecem prosperar. Vejamos. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, 

§ 1º do NCPC. Destarte, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de 

agir, não sendo obrigatória a reclamação administrativa. Do mesmo modo, 

a reclamada sustenta que o extrato de negativação apresentado pela 

autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer 

a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa 

da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da autora merece 

prosperar parcialmente. Os documentos aportados na inicial demonstram 

que a requerente teve o nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes 

pelo Reclamado. Destarte, embora tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento que comprove a origem dos débitos, nem pedido, nem 

nota fiscal, tampouco comprovante de entrega de mercadoria. É 

inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. O Código de 

Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de 

que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para 

caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e o nexo de causalidade. No presente caso, ficou 

demonstrado o dano e o nexo causal entre a conduta praticada pelo 

suplicado e o prejuízo ocasionado ao demandante. Dessa forma, resta 

configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de 

indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186, do Código 

Civil e 927 do Código de Ritos: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte requerente, a fim de comprovar a 

origem dos débitos entre as partes e na ausência de comprovação 

presumo, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 
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gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Não há dúvida de que a conduta do 

requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, portanto, não 

se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição posterior 

em nome do requerente impõe a redução do quantum indenizatório, assim 

considero adequada à fixação da indenização pelo dano moral em 

R$3.000,00 (três mil reais). Diante do exposto, OPINO pela JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado, no valor de 162,47 (cento e sessenta e dois reais e quarenta 

e sete centavos), bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

em relação ao débito discutido nestes autos; Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, 

contado a partir do trânsito e julgado, sob pena de aplicação de multa fixa 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008160-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINO PEREIRA CINTRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008160-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRASILINO PEREIRA CINTRA JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por BRASILINO PEREIRA CINTRA JUNIOR em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A), todos qualificados nos autos. O 

requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no valor de R$ 

116,12 (cento dezesseis reais e doze centavos), promovida pela 

reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os 

supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os 

valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e a inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa 

arguindo, em preliminar, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, 

bem como a ausência de extrato original dos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito afirma que o demandante firmou contrato de prestação 

de serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica de 

nº 65998049724 e o plano de serviços, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25576505 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante à preliminar arguida acerca da inaplicabilidade da inversão 

do ônus da prova, afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. De outra banda, no que concerne a preliminar 

de que extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese a reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 
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inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ R$ 116,12 (cento 

dezesseis reais e doze centavos), e por conseguinte; Condenar a 

requerida ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos 

danos morais ocasionados, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Opinar pela improcedência do pedido contraposto; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 

55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012347-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012347-04.2019.8.11.0001 Reclamante: AMADO 

GONCALVES DE LIMA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A Reclamada 

arguiu à “preliminar” de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação relativa ao comprovante de endereço, rejeito-a, tendo 

em vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde a 

parte ré exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95. No caso presente, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. 

Rejeito ainda a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

parte reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre 

que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 
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será ou não julgado procedente. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débitos no valor total de R$ 298,13, conforme extrato anexado na mov. 01, 

ao argumento de que desconhece os mesmos. A Reclamada, em 

contestação, sustenta que o Autor contratou os seus serviços de 

telefonia através das linhas telefônicas número (65) 99816-5375 e (65) 

99946-5463, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das faturas, 

motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o dever de indenizar. No 

caso vertente, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da análise do 

processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

de comprovar a contratação e utilização dos serviços que presta pela 

parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Destarte, 

resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada 

ao inscrever os dados do Autor em cadastro de proteção ao crédito por 

débito decorrente de serviço não prestado, devendo reparar os danos a 

ele causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 

das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Rejeito o pedido contraposto, bem como de litigância de 

má-fé formulado pela reclamada, uma vez que restou caracterizado nos 

autos a ilicitude praticada pela mesma ao inscrever o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado nos autos. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, contado a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS FRANCK DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002599-45.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCCAS FRANCK DUARTE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo acostado no ID 26007967, para que surta 

os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos 

dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010805-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FORTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010805-48.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TATIANA FORTES DE OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS S E 

N T E N Ç A No âmbito dos Juizados Especiais não existe nenhuma 

previsão legal de representação da parte – pessoa física, por procurador, 

sendo que, o comparecimento das partes em audiência é obrigatório, não 

lhe suprindo a falta, nem a presença de advogado, mesmo que com 

poderes para fazer acordos e confessar, salvo em casos excepcionais, 

como de doença da parte, impedindo sua locomoção ou de residir em 

Comarca distante, havendo prévio requerimento, deferido pelo juiz, onde 

poderá a parte ser representada por procurador habilitado ou familiar 

próximo, caso em que o acordo formulado pelo representante obrigará o 

representado, o que, diga-se de passagem, não é o caso dos autos. 

Presente a Reclamada, representada por preposto e advogado, que 

requereu a extinção do processo em razão da contumácia. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51”. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 
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“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Isto porque o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas decorre do 

princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência da parte reclamante à audiência. Deixo de condenar a 

parte Reclamante em custas nessa fase processual. Após, observadas 

as cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007018-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES SOUZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007018-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATILDES SOUZA DE ARRUDA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A Vistos. 

Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MATILDES SOUZA DE 

ARRUDA em desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA, todos qualificados nos autos. A requerente afirma 

que sofreu uma inserção indevida, na data de 09/11/2018 no valor de 

R$613,19 (seiscentos e treze reais e dezenove centavos). Afirma, ainda, 

que desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição 

indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar a demandada ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido apresentou defesa arguindo, em preliminar, o indeferimento da 

gratuidade da justiça, falta de interesse de agir e inaplicabilidade do código 

de defesa do consumido. No mérito afirma que inexiste o dever de 

indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão do exercício 

regular de direito. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 25345158. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado, razão não assiste. Isto porque 

não é obrigatória a reclamação administrativa. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Extrato 

de Pedido- Cadastro de Revendedor Autônomo devidamente assinado pela 

reclamante ( 25686351 ), bem como boleto e nota fiscal emitidos em nome 

da Reclamante, tendo ainda, colacionado documento pessoal e 

comprovante de residência e foto. Vale frisar, que a semelhança da 

assinatura apresentada no Extrato de Pedido- Cadastro de Revendedor 

Autônomo de produtos com aquela acostada nos documentos juntados na 

inicial, quais sejam: procuração e declaração de hipossuficiência, bem 

como Termo de Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a 

conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado o 

Extrato de Pedido devidamente assinado caberia a reclamante apresentar 

prova de quitação dos valores em aberto, o que também não fez. 

Ademais, verifica-se que o endereço cadastrado para recebimento dos 

produtos, emissão de boleto e recebimento de nota fiscal é o mesmo 

endereço indicado pela Reclamante na inicial como sua residência. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta 

feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido, é 

a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 
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DJE 08/07/2019). Diante do exposto, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito JULGO IMPROCEDENNTE os pedidos da autora. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante a pagar o valor total de R$727,41 (setecentos e vinte e sete 

reais e quarenta e um centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação; 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008308-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008308-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUANA FURQUIM REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RUANA FURQUIM, em 

desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, 

todos qualificados nos autos. A requerente afirma que sofreu uma 

inserção indevida, na data de 25/03/2016, no valor de R$ 130,00 (cento 

trinta reais) e no dia 15/04/2016 no valor de R$ 294,45 (duzentos e 

noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e no dia 22/04/2016 

no valor de R$ 446,21 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um 

centavos) e no dia 24/04/2016 no valor de R$ 130,00(cento e trinta reais) 

tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos 

débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que 

lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o 

demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a 

inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa arguindo, em 

preliminar, o indeferimento da gratuidade da justiça, falta de interesse de 

agir e inaplicabilidade do código de defesa do consumido. No mérito afirma 

que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito 

em razão do exercício regular de direito. Requer a improcedência da lide. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 25597107. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar 

de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado, razão não assiste. 

Isto porque não é obrigatória a reclamação administrativa. A autora pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Extrato 

de Pedido- Cadastro de Revendedor Autônomo devidamente assinado pela 

reclamante ( 25565898 ) , bem como boleto e nota fiscal emitidos em nome 

da Reclamante, tendo ainda, colacionado documento pessoal e 

comprovante de residência. Vale frisar, que a semelhança da assinatura 

apresentada no Extrato de Pedido- Cadastro de Revendedor Autônomo de 

produtos com aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais 

sejam: procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado o Extrato de Pedido 

devidamente assinado caberia a reclamante apresentar prova de quitação 

dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015 Desta feita, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 
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vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante a pagar o valor total de R$ 1.651,60 (um mil seiscentos e 

cinquenta e um reais e sessenta centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação; Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do 

Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010115-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010115-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSALVO GOMES DA SILVA REQUERIDO: AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ROSALVO GOMES DA SILVA, em desfavor de AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que 

sofreu uma inserção indevida, no valor de R$1.000,00 (mil reais) vencidos 

em 30/10/2015, incluso em 28/12/2015, o que lhe causou restrição de 

crédito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que deram 

origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. 

Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido apresentou defesa pleiteando inicialmente a retificação do polo 

passivo. No mérito afirma que inexiste o dever de indenizar ante a 

ausência de ocorrência de ilícito em razão do exercício regular de direito. 

Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, no ID 26067042 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. No tocante ao pedido de desistência ID 26819361, verifico 

dos autos que, após a apresentação da contestação no ID 26003543 , 

instruída com diversos documentos que comprovam a relação contratual 

entre as partes e a legalidade do débito, a parte reclamante formulou 

pedido de desistência da ação, alegando a exigência de perícia 

grafotécnica, o que torna o Juizado Especial Cível incompetente para 

processar e julgar aludido processo. Primeiramente, importante ressaltar 

que o Enunciado 90 do FONAJE, recentemente alterado, realmente prevê a 

possibilidade de desistência da ação sem anuência do réu já citado, 

porém, faz ressalva expressa para os casos de “indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária"; 

grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Diante 

disso, entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o pedido de 

desistência é incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados 

Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para 

ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, 

considerando o princípio da primazia do mérito, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da parte reclamante e passo a apreciar a lide. A 

autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 
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hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. A 

contestação foi instruída com o Contrato de Autorização de débito 

devidamente assinado pela parte autora e documentos pessoais (CPF e 

RG) originais digitalizados, comprovante de endereço, com detalhamento 

da contratação, elementos de prova que comprovam a existência da 

relação jurídica entre as partes e a validade do negócio jurídico. Vale 

frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no Contrato de 

Autorização com aquela acostada nos documentos juntados na inicial, 

quais sejam: procuração e declaração de hipossuficiência, bem como 

Termo de Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta 

ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado o contrato 

devidamente assinado caberia a reclamante apresentar prova de quitação 

dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Determino ao cartório que proceda a retificação do polo 

passivo, consoante solicitado na contestação. Em razão da condenação 

em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008239-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHENDRA DUARTE DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008239-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KHENDRA DUARTE DA SILVA PINHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por KHENDRA DUARTE DA SILVA PINHO em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S/A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, na data de 

13/08/2018, no valor de R$ 1.854,43 (Mil oitocentos e cinquenta e quatro 

reais e quarenta e três centavos), promovido pelo reclamado, tendo seu 

crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que 

deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são 

atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus 

da prova. O requerido apresentou fundamentando que inexiste o dever de 

indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da existência 

de relação contratual entre as partes. Requer a improcedência da lide. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 25588449. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 
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Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Proposta 

de Adesão, devidamente assinada pela Reclamante, bem como fatura 

emitida em nome da Reclamante. Vale frisar, que a semelhança da 

assinatura apresentada na Proposta de Adesão com aquela acostada nos 

documentos juntados na inicial, quais sejam: procuração e declaração de 

hipossuficiência, bem como Termo de Audiência é visualizada a olho nu, 

fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado 

apresentado a proposta de adesão devidamente assinada caberia a 

reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que 

também não fez. No caso, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 

Reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008052-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA RENATA ANACLETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008052-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA RENATA ANACLETO DE SOUZA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por BARBARA RENATA ANACLETO DE SOUZA em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

-PADRONIZADOS NPL I, todos qualificados nos autos. A requerente afirma 

que sofreu uma inserção indevida, no valor total de R$ 279,05 (duzentos e 

setenta e nove reais e cinco centavos), referente à um suposto contrato 

n. º 16173610971 , com data de inclusão em 14/01/2017, promovido pela 

requerida, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os 

supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os 

valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 11.000,00 (onze mil 

reais) e a inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa 

arguindo preliminarmente a litispendência, sob o argumento que a 

reclamante ajuizou ação idêntica sob o n sob o nº 1008054 

-88.2019.8.11.0001. No mérito aduz a cobrança é referente à cessão de 

crédito de contrato anteriormente firmado pela autora e a empresa Natura 

nº 1617361097, referentes à venda mercadoria, assim, a negativação é 

devida, inexistindo o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de 

ilícito. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, no ID 25574076 . É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. No tocante à preliminar arguida acerca da litispendência, 

esta não merece prosperar. Em análise dos autos nº 1008054 

-88.2019.8.11.0001, verifico que se tratam de restrições distintas. O autor 

pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 
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supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar 

parcialmente. Os documentos aportados na inicial demonstram que a 

requerente teve o nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela 

Reclamada. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada apesar 

de trazer aos autos documentos comprobatórios acerca da cessão de 

crédito com a empresa Natura não apresentou contratos que comprovem 

a existência da relação jurídica originária firmada entre a reclamante e a 

cedente. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento que comprove a origem dos débitos, nem pedido, nem nota 

fiscal, tampouco comprovante de entrega de mercadoria. É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. O Código de Defesa do 

Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é 

desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o 

dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o 

nexo de causalidade. No presente caso, ficou demonstrado o dano e o 

nexo causal entre a conduta praticada pelo suplicado e o prejuízo 

ocasionado a demandante. Dessa forma, resta configurada a falha na 

prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme 

preleciona a disposição dos artigos 186, do Código Civil e 927 do Código 

de Ritos: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, a fim de comprovar a origem dos débitos 

entre as partes e na ausência de comprovação presumo, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir 

com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Não há dúvida de que a conduta do 

requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, portanto, não 

se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição posterior 

em nome do requerente impõe a redução do quantum indenizatório, assim 

considero adequada à fixação da indenização pelo dano moral em 

R$3.000,00 (três mil reais). Diante do exposto, OPINO pela JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado, no valor de R$ 279,05 (duzentos e setenta e nove reais e 

cinco centavos), bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

em relação ao débito discutido nestes autos; Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010969-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1010969-13.2019.8.11.0001 Reclamante: FABIANA DA 

SILVA VIANA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada arguiu 

preliminarmente ausência de prova mínima, preliminar esta rejeitada diante 

das provas juntadas pela Autora, as quais são suficientes para o deslinde 

da ação. A Reclamada ainda arguiu à “preliminar” de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação relativa ao 

comprovante de endereço, rejeito-a, tendo em vista que a ação poderá ser 

proposta pela parte autora no local onde a parte ré exerça suas atividades 

ou mantenha seu estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, em seu 
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domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95. No caso 

presente, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Outrossim, o comprovante 

está em nome do genitora da Reclamante, motivo qual aceito-o. Quanto à 

alegação da Reclamada de ausência de juntada do documento original da 

negativação do nome da parte Autora, indefiro, visto que o documento 

apresentado junto com a inicial, não obsta a defesa da ré, que alegando 

inconformidade nos registros negativos constante do mesmo deve juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por danos morais em face da inserção de seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 

231,86, conforme extrato anexado no ID 24684726, ao argumento de que 

desconhece o mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta que a 

Autora contratou os seus serviços de telefonia através da linha telefônica 

nº (65) 99645-0693, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das 

faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o dever de 

indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da análise do 

processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

de comprovar a contratação e utilização dos serviços que presta pela 

parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Destarte, 

resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada 

ao inscrever os dados da Autora em cadastro de proteção ao crédito por 

débito decorrente de serviço não prestado, devendo reparar os danos a 

ele causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 

das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Isto posto, rejeito o pedido contraposto, bem como de 

litigância de má-fé formulado pela reclamada, uma vez que restou 

caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela mesma ao inscrever o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado nos autos. Por fim, rejeito o pedido formulado pela Ré, para 

aplicação da litigância de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, 

uma vez que a litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à 

parte autora, não sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a 

parte reclamada entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por 

parte do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, 

parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível 

violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da 

Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento 

para determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014425-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VALDEMIR XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014425-68.2019.8.11.0001 Reclamante: WESLLEY 

VALDEMIR XAVIER DE OLIVEIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpre destacar 

que de acordo com o art. 370 do CPC cabe ao magistrado determinar de 

oficio ou a requerimento das partes as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, estando, ainda, autorizado a indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela 

Reclamada, tendo em vista que o prazo prescricional para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. A Reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pela parte Autora não evidencia a legitimidade 

das informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o 

documento apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando 

inconformidade nos registros negativos constante do mesmo deve juntar 

aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. Quanto à preliminar de incompetência territorial diante do 

comprovante de endereço estar em nome de terceiro, rejeito-a tendo em 

vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde o 

réu exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 467 de 779



para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95, e in casu, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. A 

Reclamada arguiu ainda preliminar de litispendência e conexão, sob o 

argumento de que existem outras reclamações sob os nsº 

1014412-69.2019.8.11.0001 e 1014409-17.2019.8.11.0001, com as 

mesmas partes e causa de pedir, contudo, tal preliminar não deve 

prosperar, uma vez que os contratos discutidos nos processos são 

distintos. Passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante a condenação 

da Reclamada a indenizá-la por danos morais, ao argumento de que a 

empresa inseriu indevidamente o seu nome em cadastro de restrição de 

crédito, por débito no valor de R$ 9,72, o qual alega desconhecer. A 

Reclamada, em contestação, alega que o Reclamante possui vinculo com a 

empresa e encontra-se inadimplente, o que torna legítima a cobrança e a 

inserção dos dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. 

Pugna pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(CPC, art. 373, II), pois não trouxe ao processo nenhum documento legal 

para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco legalidade do 

débito em nome da parte Autora, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Logo, resta demonstrada a falha na prestação 

de serviço por parte da Reclamada, ao inscrever os dados da parte 

Autora no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovada ser de sua responsabilidade, tornando cabível a 

desconstituição do mesmo. Vale ressaltar que, inobstante a existência de 

outra restrição anterior em nome da parte autora, esta esta sendo 

discutida judicialmente, conforme informado na defesa, não havendo que 

se falar em aplicabilidade da Súmula 385, STJ, fazendo jus à indenização 

por dano moral. Entretanto, as restrições anteriores devem ser 

consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: "Ação declaratória de inexigibilidade de 

débito c/c indenização por danos morais. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

RECONHECIDA. DANOS MORAIS. APONTAMENTOS ANTERIORES 

QUESTIONADOS JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO SÚMULA 385, STJ. 

Insurgência do autor em face da sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, declarando a inexistência do débito, mas afastando 

pedido de danos morais. Aplicação da Súmula 385, STJ. Alegação de que 

apontamentos anteriores também são decorrentes de fraude. Prova de 

que inscrições são questionadas judicialmente. Acolhimento da pretensão. 

Fortes indícios de fraude. Apontamentos contemporâneos. Inaplicabilidade 

da Súmula 385, STJ. Dano moral in re ipsa. Arbitramento em R$ 2.000,00. 

Correção monetária desde a fixação. Súmula 362, STJ. Juros de mora 

desde o evento danoso. Súmula 54, STJ. Ação julgada procedente. Ônus 

sucumbenciais pela ré. Recurso provido. (Processo: APL 

00115867420138260100 SP 0011586-74.2013.8.26.0100 - Relator(a): 

Carlos Alberto de Salles- Julgamento: 18/12/2015- Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado - Publicação: 19/12/2015)”. Por fim, o pedido de 

litigância de má-fé e pedido contraposto formulado pela Reclamada não 

merece prosperar, uma vez não comprovada a relação jurídica entre as 

partes Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no processo, 2 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao 

Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. 3- OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e da litigância de má-fé formulado 

pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, a contar do trânsito em julgado, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor fixo de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014207-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRADE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014207-40.2019.8.11.0001 Reclamante: JORGE ANDRADE 

DA SILVA FILHO Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pela parte demandada, como o mérito é 

favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele 

invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No 

mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o 

autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma 

ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo à análise do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de proteção ao 

crédito pela Reclamada, por débito no valor de R$ 207,95, ao argumento 

de que desconhece o mesmo. A Reclamada, em defesa, alega que a 

cobrança decorre de serviços contratados e não pagos pelo Reclamante 

referente à linha telefônica (65) 9 9804-6802 vinculado à conta 

0358199556, o que torna legítima a inserção dos dados do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito. A defesa veio instruída com áudio (ID. 

27570066). O Reclamante apresentou impugnação, contudo deixou de 

impugnar o áudio anexado com a defesa. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e, comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes através do áudio juntado no 

ID. 27570066, e que não foi impugnado pelo Autor. Ademais, além do 

Reclamante não trazer prova de que tenha efetuado o pagamento de seus 

débitos relativos ao contrato juntado pela Reclamada, ocultou tais 

informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível 

e  d o  T r a b a l h o  _ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da empresa Reclamada por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao 

inserir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 
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má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG 

(TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Por fim, acolho parcialmente o pedido 

contraposto formulado pela empresa, em razão da comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante, restringindo ao débito objeto 

da lide. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante na inicial. OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada o valor 

de R$ 207,95 (duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do vencimento do débito. OPINO pela condenação do 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Em decorrência da má-fé, OPINO pela condenação do 

Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014453-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MARCELLA SOUZA CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014453-36.2019.8.11.0001 Reclamante: BARBARA 

MARCELLA SOUZA CURVO Reclamada: OI S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento 

pleiteado pela parte reclamada. Sem preliminares, passo ao exame do 

mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada por débito no valor de R$ 245,23, ao argumento de que 

desconhece a origem do mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta 

que a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre do inadimplemento de débito decorrente dos serviços por ela 

contratados e utilizados através Terminal fixo 1: nº (65) 36247789 

Contrato nº 5053842040, pugnando assim pela improcedência da ação. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Da análise do processo e dos 

documentos a ele acostados levam à conclusão de que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de 

comprovar a contratação e utilização dos seus serviços pela parte 

Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com 

a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de 

prova única, produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. Nestas 

circunstâncias, não comprovada a contratação e a origem da dívida, deve 

esta ser declarada inexistente, e, por consequência, cancelado o registro 

negativo junto ao órgão de proteção ao crédito. Destarte, resta induvidosa 

a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os 

dados da Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por débito 

decorrente de serviço não prestado, devendo reparar os danos a ela 

causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 

das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Rejeito o pedido contraposto formulado pela Reclamada, eis 

que restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela mesma ao 

inscrever o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos e determinar a baixa da restrição; 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso, 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome 

da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se 

refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009638-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL WANDEL SALVIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009638-93.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: GABRIEL WANDEL SALVIANO PEREIRA REQUERIDO: LUIZ 

MARIO RODRIGUES 70138192120 Vistos. Trata-se de TERMO DE 

RECLAÇÃO CÍVEL proposta por GABRIEL WANDEL SALVIANO PEREIRA 

em desfavor da LUIZ MARIO RODRIGUES e L.M RODRIGUES MOVEIS 

PLANEJADOS- ME, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que 

no dia 21/11/2018 firmou contrato nº 0062/2018 tendo por objeto a compra 

de móveis sob medida em MDF no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais). Alega o promovente que após o contato inicial, o representante 

legal da empresa promovida repassou o atendimento para o Senhor Ari, o 

qual seria responsável por dar prosseguimento ao atendimento, situação 

em que fora marcada uma visita em sua casa para retirada de medidas 

dos móveis a serem instalados. Alega, ainda, a parte autora que os 

móveis seriam montados e instalados pela contratada com prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias úteis após a realização da vistoria. Após decorridos 

alguns dias da retirada de medida, a parte promovente notou que os 

serviços ainda não tinham sido iniciados quando então decidiu entrar em 

contato com a promovida, sendo informado pelo representante legal que 

os móveis já estavam prontos e que seriam montados no local. Informa 

que entrou em contato com a promovida solicitando agendamento para 

instalação dos móveis, porém, o representante legal da promovida solicitou 

um prazo de mais uma semana. Afirma que tentou por diversas vezes 

solucionar o presente fato, porém, não obteve êxito, tendo em vista que foi 

informado que a empresa não tem como terminar o serviço e muito menos 

devolver a quantia paga. Informa que efetuou pagamento da quantia de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mesmo o serviço não tendo sido 

prestado. Dessa forma, requer a procedência da ação para que o 

reclamado seja condenado a restituição do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), bem como aplicação da multa de 20% estipulada em 

contrato no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e indenização 

por dano moral. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente 

ressalto que o reclamado, inobstante devidamente citada ID 25469345, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, consoante consta no ID 

25894248. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais à revelia 

somente é decretada quando a parte reclamada deixa de comparecer em 

audiência e a confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto à 

apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, declaro à revelia da requerida. Passo a decidir a ação, com 

supedâneo no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não incorreu 

somente em revelia, mas também em confissão ficta, uma vez que deixou 

de contestar as alegações e os documentos juntados na petição inicial. 

Logo, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

restar incontroversa a existência da dívida, não tendo a reclamada 

comparecida e apresentado prova de pagamento. Ademais, o requerido 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do 

NCPC), atinente à negativa da dívida ou da veracidade dos documentos 

apresentados. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao julgador 

entender de forma contrária, não vislumbro nos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos da revelia. Salienta-se 

que os documentos anexados comprovam com saciedade que o 

Reclamante comprou móveis sob medida em MDF com o Reclamado, porém 

até a presente data não foram entregues. Resta, pois, comprovada a falha 

na prestação do serviço por parte da Reclamada, que deixou de enviar o 

produto adquirido, devendo reparar os danos causados. Dando 

concretude a tal postulado: ESTADO DE MATO GROSSO. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL 

( 1 9 8 )  N º  0 0 4 7 7 8 4 - 4 2 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 A p e l a ç ã o  n º 

0047784-42.2015.8.11.0041Apelante: B2W COMPANHIA DIGITAL. 

Apelado: JOELZA DE ASSIS3ª Vara Cível da Comarca da Capital 

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Falha na Prestação 

de Serviços c/c Cobrança Indevida e Restituição do Indébito c/c Cobrança 

Indevida e Restituição do Indébito c/c Reparação por Danos Morais – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – 

COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRAZO ESTIPULADO PELA 

EMPRESA APELANTE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – falha na 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de 

terceiros em seu ambiente de compras (“marketplace”), porquanto compõe 

a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC). É fato gerador de danos 

morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a desídia do 

fornecedor que não viabiliza a entrega do produto ou restituição do valor 

pago (art. 18, §1º, I e II do CDC).Mostra-se razoável o valor arbitrado a 

título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica 

do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos 

pr inc íp ios  da proporc iona l idade e  razoab i l idade.  (N. U 

0047784-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Resta 

evidente o descaso e desrespeito que foi empregado no atendimento ao 

consumidor pelo reclamado, fato este que ultrapassa o mero 

aborrecimento, devendo, portanto, indenizar o reclamante pelos danos 

experimentados. Assim, deve o Reclamado indenizar o reclamante à título 

de dano material e multa contratual no importe de R$8.300,00 (oito mil e 

trezentos reais), devidamente acrescidas de juros moratórios e correção 

monetária pelo INPC/IBGE do efetivo desembolso. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: Condenar o reclamado ao pagamento de 

indenização de dano material, no valor de R$8.300,00 (oito mil e trezentos 

reais), devidamente acrescidos de juros e correções a partir do efetivo 

vencimento da dívida. CONDENAR o reclamado a indenizar o reclamante 

pelo dano moral sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014533-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014533-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ MAURO DA SILVA REQUERIDO: SASFAC FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. O cerne da questão consiste em verificar se o 

lançamento de débitos em folha de salário do Reclamante foi devido, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no 

presente caso, que cabia à reclamada impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação, onde apresentou faturas onde 

consta utilização devida do cartão de credito, com compras comuns, 

demonstrando que o cartão de credito fora utilizado como um cartão de 

credito comum. Destaco que, conforme se extrai das faturas acostadas, o 

cartão de credito foi por muito vezes utilizados no comercio, de modo que 

não há que se falar em desconhecimento de que o contrato pactuado fora 

de cartão de credito. ademais, o contrato celebrado informa, de forma 

expressa, a característica do contrato, inexistindo qualquer indício de 
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simulação. Desta feita, com a comprovação da relação jurídica que deu 

ensejo aos descontos, cabia ao Reclamante comprovar a total quitação 

dos empréstimos ou mesmo das faturas mensais. Não o fazendo, tenho 

por não demonstrada falha na prestação dos serviços da Reclamada ou 

mesmo o cometimento de ato ilícito. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012635-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES BUENO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012635-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES BUENO NEVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc.a 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do Artigo 2º do CDC. A aplicação do 

CDC merece ser analisada nesse momento processual, eis que, admitidas 

as normas consumeristas, cumpre observar as consequências 

processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, caso sejam 

preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, modificando, 

dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, previstas, 

via de regra, no art. 373 do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: Art. - 6º São direitos básicos do 

consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá por qual razão o consumo 

de energia do Autor foi registrada muito acima do normal, o que não o fez, 

trazendo apenas histórico de consumo da parte autora, o que somente 

corrobora com a alegação da parte autora de que recebeu valores não 

condizentes com sua realidade e consumo mensal. Com efeito, verifica 

que o consumo registrado é destoante da mensal anterior, bem como nos 

meses posteriores também, de modo que após o período das faturas 

discutidas, o consumo se normalizou. Visível, portanto, a hipossuficiência 

probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ademais, a 

reclamante aduz em sua contestação que os valores cobrados estariam 

de acordo, haja vista que realiza naquela localidade leitura pela média de 

consumo, mas nos meses apontados teria realmente realizado a leitura e 

cobrado conforme esses dados, porem nenhum documento comprobatório 

traz a estes autos. Não colaciona sequer documento demonstrando a ida 

dos profissionais a localidade para realização da leitura nas datas 

apontadas. Deste feita, OPINO pela procedência dos pedidos trazidos na 

peça exordial, determinando o novo faturamento das faturas 

mencionadas. Entendo como justo estabelecer como parâmetro para a 

refaturação, a media de consumo do reclamante nos 12 (doze) meses 

antecedentes a fatura debatida. Entretanto, quanto ao dano moral 

pleiteado, não vislumbro nos presentes autos a sua ocorrência, haja vista 

que a simples cobrança indevida, por si só, não ultrapassa os 

aborrecimentos e meros dissabores não indenizáveis enfrentados no 

dia-a-dia, cabendo, portanto, a parte reclamante a comprovação do abalo 

psicológico sofrido, o que não ocorre no caso em tela. Nesta esteira, é 

oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, como elemento 

objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um 

bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, 

estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve 

ensejar uma reparação. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não 

configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento 

uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo 

moral ou psíquico. (TJMT, Apelação nº 165650/2016, Sexta Câmara Cível, 

Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 27.01.2017) Isto 

posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para 

DETERMINAR o novo faturamento das faturas objetos desta lide, com base 

na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores as faturas 

debatidas. OPINO ainda pela confirmação da liminar proferida. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do 2º Juizado para homologação do presente projeto conforme o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005025-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VITOR DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005025-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN VITOR DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Prosseguindo, a negativação nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso nos autos. Destarte, conquanto tenha alegado que o 

débito é devido, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento 

comprobatório que atestasse a legalidade do debito. Com efeito, a 

reclamada traz aos autos tão somente prints de tela de seus próprios 

sistemas, com informações de seu próprio banco de dados, o que se faz 

em documentação unilateral e de fácil manipulação, não hábil, portanto, a 

servir de comprovação do alegado no caso em tela. Assim, o apontamento 

dos dados da parte reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Insta ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada 

como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da parte autora, causando lesão 

a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de 

prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme 

as regras de experiência comum. O apontamento dos dados da 

reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO 

INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que 

não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a 

ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não 

há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado 

está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos 

serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte 

recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao 

crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que 

"a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da 

Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo 

interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 

385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se 

referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão 

mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar 

a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima 

anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 

142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi 

proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em 

que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o 

apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos. 2. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição 

financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011). 

3. O artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, permite ao 

magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 

6º, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença 

transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de 

recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa 

poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido 

inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. 

Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o 

interesse recursal na redução da multa. 4. Recurso conhecido 

parcialmente e não provido. 5. Condena-se o recorrente vencido no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 251) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, 

do novo Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR 

inexistente a dívida objeto da presente demanda, e CONDENAR a 

reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito, 

bem como da negativação a ele correspondente. Sugiro a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. A correção incide a partir da prolação da 

decisão e os juros a contar do evento danoso (SUM 362 e 54 STJ). 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz 

Leigo Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015310-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE BATISTA PINHEIRO PARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015310-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSIELE BATISTA PINHEIRO PARDIM REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Cuida-se de 
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reclamação ajuizada por JOSIELE BATISTA PINHEIRO PARDIM contra 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS objetivando receber 

indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento 

de voo internacional. De início, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente no pleito à indenização por danos morais por defeito na 

prestação do serviço contratado: Processo: AgRg no Ag 903969 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0109757-3 

Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA Data do Julgamento: 09/12/2008 Data da Publicação/Fonte: DJe 

03/02/2009 EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - ANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE. I - Esta Superior 

Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 

constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de 

Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo 

a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 

II - A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral sofrido pelos 

Agravados, em razão do atraso do vôo em mais de onze horas, não pode 

ser afastada nesta instância, por depender do reexame do quadro 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). III - Tendo em vista a jurisprudência desta 

Corte a respeito do tema e as circunstâncias da causa, deve ser mantido 

o quantum indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Agravo regimental improvido. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Prosseguindo, apesar de ter a empresa reclamada alegado a 

normalidade no bilhete aéreo, não tendo o consumidor embarcado 

exclusivamente por culpa própria, esta não colaciona qualquer 

documentação a comprovação do alegado. Não colaciona sequer os 

registros internos do “no-show” alegado, ou ainda qualquer 

documentação que comprova a normalidade no voo contratado e sua 

partida sem a reclamante. Ademais, alega que houve a solução do 

problema embarcando a passageira no próximo voo que se deu 50min 

após o ocorrido, mas também não colaciona qualquer documentação 

comprobatória. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve falha na 

prestação do serviço da reclamada, situação para a qual não concorreu a 

parte reclamante que, inegavelmente, teve transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, como registra a contestação, conforme pacífica orientação 

jurisprudencial: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DA CONEXÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE 

DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CONDUTA QUE, EMBORA CORRETA, 

NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELA 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE 

AQUISIÇÃO DE OUTRO BILHETE. AFASTADA CONDENAÇÃO PELOS 

DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$3.570,00). 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004875811, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 11/07/2014) Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008 EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. Número do processo: 

1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS LINCOLN Data do 

Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009 EMENTA: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na 

apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte 

aéreo, incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos relativos à 

prestação de serviços. Os transtornos ocasionados pela alteração 

unilateral do horário do vôo por parte da empresa aérea ultrapassam a 

esfera dos meros aborrecimentos, ensejando a indenização não só pelos 

danos materiais, mas, também, pelo prejuízo moral. Recurso principal 

parcialmente provido e recurso adesivo integralmente provido. Súmula: 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E DERAM 

PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. Finalmente, devo registrar que em 

se tratando de dano moral puro, não há necessidade da comprovação da 

repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Definida 

a responsabilidade da empresa aérea, resta fixar o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido pelo reclamante. E, como se sabe, a reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória 

e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau da culpa e de seus 

efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa tem 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Quanto aos danos materiais, verifico que a 

Reclamante junta os documentos que comprovam o dano ao patrimônio 

sofrido em decorrência do ato danoso, sendo o ressarcimento, desta feita, 

devido. Posto isso, comprovados o dano e o nexo de causalidade, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no 

valor de R$ 591,91 (Quinhentos e noventa e um reais e noventa e um 

centavos), corrigido monetariamente (INPC) desde os respectivos 

pagamentos e acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento 

danoso (SUM 43 e 54 do STJ), bem como CONDENAR ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

(INPC) a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir do evento danoso (SUM 362 e 54 STJ). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação conforme o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011613-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011613-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante alega ter efetuado a 

compra de determinado aparelho celular junto a empresa reclamada, tendo 

este vindo a apresentar defeitos, de modo que teria supostamente se 

dirigido a empresa e esta se negou a prestar qualquer tipo de assistência. 

Requer, ao fim, indenização por danos materiais no montante pago pelo 

aparelho, bem como indenização por supostos danos morais. Pois bem. 

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da 

prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que 

presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento 

de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” In casu, a Reclamante não se desincumbiu de 

seu ônus probatório, cabendo a este demonstrar a existência de qualquer 

falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. Com 

efeito, inexiste nos autos qualquer indicio de defeito no aparelho, de modo 

que a documentação colacionada serve apenas para comprovar que 

houve a compra e venda do equipamento, fato incontroverso nos autos. 

Deste modo, cabia ao reclamante a comprovação da existência de vícios 

no produto adquirido, bem como que este se deu durante o período 

alcançado pela garantia, não existindo qualquer documentação hábil a 

comprovar tal fato. Tenho, portanto, pela inexistência de qualquer ato ilícito 

a ser imputado a empresa, de modo que inexiste também pretensão 

indenizatória de qualquer natureza. Logo, não se desincumbindo de seu 

ônus probatório, quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho 

pela inexistência de qualquer ato danoso promovido pelo Reclamada, o 

que implica na total improcedência da demanda. Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não 

vislumbrar a existência de falhas na prestação dos serviços da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 5º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013880-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANI CAROLINE FIGUEIREDO DE VALOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013880-95.2019.8.11.0001 Reclamante: RAIANI CAROLINE 

FIGUEIREDO DE VALOR DA SILVA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A reclamada suscitou preliminar de indeferimento da inicial, sob a alegação 

de que a Autora não comprovou suas alegações, contudo, rejeito-o diante 

dos documentos juntados com a inicial. Quanto à alegação da Reclamada 

de ausência de juntada do documento original da negativação do nome da 

parte Autora, indefiro, visto que o documento apresentado junto com a 

inicial, não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela Reclamada por débito de R$ 144,70, ao argumento de que 

desconhece a origem do mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta 

que a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre do inadimplemento de débito decorrente dos serviços por ela 

contratados e utilizados através da linha telefônica nº (64) 9971-3087, 

pugnando assim pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Da análise do processo e dos documentos a ele acostados 

levam à conclusão de que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a contratação 

e utilização dos seus serviços pela parte Autora, sendo certo que as telas 

sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, produzida 

unilateralmente, e de fácil manipulação. Nestas circunstâncias, não 

comprovada a contratação e a origem da dívida, deve esta ser declarada 

inexistente, e, por consequência, cancelado o registro negativo junto ao 

órgão de proteção ao crédito. Destarte, resta induvidosa a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por débito decorrente de 

serviço não prestado, devendo reparar os danos a ela causados, os 

quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - 

DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 

1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela instituição 

financeira a existência de relação contratual, impõem-se a manutenção da 

sentença de procedência do pedido inicial e de condenação na 

indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos danos morais, 

deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e a 

compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Recurso não 

provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 MG (TJ-MG) – 
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Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 30/04/2015)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos, 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em 

julgado, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Manuella 

Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006428-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELY FERNANDES COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006428-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

MARIELY FERNANDES COELHO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA 

proposta por IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI em desfavor da 

MARIELLY FERNANDES COELHO, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que pactuou um contrato particular de prestação de 

serviços especializado a destinação da realização dos eventos de 

encerramento e conclusão do curso de DIREITO da instituição UNIC – 

PANTANAL com a Reclamada, no valor de R$ 6.113,08 (seis mil cento e 

treze reais e oito centavos), a serem pagos na forma: sendo 43 (quarenta 

e três) parcelas. As primeiras 12 (doze) no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), mais 12 (doze) parcelas no valor de R$ 130,00 (cento e trinta 

reais), mais 12 (doze) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e 

07 (sete) parcelas de R$ 221,86 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e 

seis centavos), iniciando dia 10/06/2015 e com término dia 10/12/2018. 

Afirma que a reclamada descumpriu com as cláusulas constantes no 

contrato referente ao pagamento das parcelas estabelecidas, incorrendo 

na cláusula 6º, ou seja, dando azo à rescisão contratual e à cobrança da 

multa estabelecida pela rescisão unilateral por parte da contratante. Dessa 

forma, a requerente é credora do valor correspondente à cota parte da 

multa estabelecida no contrato Master, cujo o valor individual equivale à 

quantia de R$ 830,62 (oitocentos e trinta reais e sessenta e dois 

centavos), devendo a requerida ser compelida a saldar essa obrigação 

inadimplida, devidamente corrigida no valor R$1.427,72 (um mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos). É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente ressalto que a reclamada, 

inobstante devidamente citada ID 24795736, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, consoante consta no ID 25274962. Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais à revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto à 

apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, declaro à revelia da requerida. Passo a decidir a ação, com 

supedâneo no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não incorreu 

somente em revelia, mas também em confissão ficta, uma vez que deixou 

de contestar as alegações e os documentos juntados na petição inicial. 

Logo, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

restar incontroversa a existência da dívida, não tendo a reclamada 

comparecida e apresentado prova de pagamento. Ademais, a requerida 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do 

NCPC), atinente à negativa da dívida ou da veracidade dos documentos 

apresentados. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao julgador 

entender de forma contrária, não vislumbro nos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos da revelia. Logo, 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela 

Reclamada, deve o débito ser quitado. Desse modo, merece procedência o 

pedido da ação de cobrança para condenar a Reclamada a adimplir os 

valores pactuados. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

Condenar a parte reclamada ao pagamento da obrigação, no valor de 

R$1.427,72 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e dois 

centavos), devidamente acrescidos de juros e correções a partir do 

efetivo vencimento da dívida. Intime-se a demandada a comprovar o 

pagamento da quantia da condenação, devidamente atualizada até a data 

do efetivo pagamento, voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidência da multa legal de 10%, a teor do artigo 523, §1º, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104 (REQUERIDO)

DURVAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004472-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MIRIAN 

OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO 53731530104, DURVAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta 

por JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS, em desfavor de MIRIAN OLIVEIRA 

DOS SANTOS PINHO (Salão Durval Cabelo & Estética) e DURVAL, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que no dia 21/03/2019, a 

dirigiu-se até o estabelecimento comercial do primeiro Requerido para 

fazer avaliação em seu cabelo a fim de submeter a procedimento de 

química de alisamento. Dessa forma, foi atendida pelo Segundo Requerido, 

profissional cabeleireiro de grande nome no mercado, o qual realizou em 

seus cabelos o procedimento estético denominado “Escova Japonesa”, no 

valor significativo de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Contudo, 

aduz que após alguns dias, foi possível verificar que o objetivo estético da 

requerente não foi alcançado, pois seus cabelos não ficaram visualmente 

lisos e volumosos, como pretendido, mas passaram a apresentar graves 

problemas de ressecamento, bem como começaram a quebrar e cair de 
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maneira assustadora. Informa que chegou a procurar o segundo 

Requerido e relatar o problema sofrido, todavia, este se comprometeu a 

realizar apenas alguns procedimentos de hidratação nos cabelos, que não 

foram suficientes para resolver o problema da Requerente. Sustenta que 

se viu obrigada a gastar com outros produtos para tentar recuperar a sua 

saúde capilar danificada, somando o valor de R$ 1.275,43 (mil, duzentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) para aquisição de 

produtos necessários ao tratamento e recuperação dos seus fios de 

cabelos danificados. Por fim, aduz que passado um tempo o reclamado 

deixou de responder suas mensagens não foi solucionando o problema. 

Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento 

dano material e danos morais no valor R$ 21.825,43 (vinte mil, oitocentos e 

vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) e a inversão do ônus da 

prova. Os requeridos apresentaram defesa arguindo inicialmente a 

incompetência do juizado em razão da necessidade de prova pericial, bem 

como ilegitimidade passiva por trata-se de culpa do fabricante do produto. 

No mérito aduz que o procedimento foi realizado apenas na raiz dos 

cabelos o que não condiz com a quebra e ressecamento alegado como um 

todo, assim, inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência 

de ilícito. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, ID 24749512. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pelas reclamadas, tendo em vista a solidariedade que se estabelece entre 

os fornecedores de bens e serviços, nos termos do art. 18 do CDC. 

Afasto de igual modo a preliminar de incompetência do juizado especial em 

razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que 

as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da autora merece 

prosperar em parte. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, constata-se que a prova dos autos se limita na juntada de fotos 

da autora antes e após do suposto resultado da química de alisamento 

realizada em seus cabelos. A controvérsia está adstrita a análise da 

configuração da responsabilidade civil dos reclamados em decorrência de 

supostos danos experimentados pela requerente em razão da prestação 

de serviço de estética consistente na aplicação de produto químico para 

alisamento dos fios (escova japonesa). Como a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade do 

apelado está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata 

da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nos termos do § 

1º do dispositivo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança 

que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, e que se leva em conta o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam (inciso II). Impõe-se, portanto, a 

verificação quanto a comprovação da ocorrência dos danos e a relação 

causal com o serviço prestado pelos reclamados. Restou incontroversa a 

prestação do serviço, consistente em aplicação de escova química, 

21/03/2019, fato que acarretou quebra de alguns fios da reclamante. 

Nesse sentido, a reclamante iniciou um tratamento capilar de reconstrução 

e hidratação dos fios. Apesar da reaplicação do produto químico só ter 

ocorrido a pedido da própria autora que não teria ficado satisfeita com a 

primeira escova “japonesa” em razão dessa não ter alcançado o resultado 

de cabelo liso, incumbia ao salão recusar a reaplicação do procedimento 

em curto intervalo de tempo. Importante ressaltar que os demandados 

deixaram de produzir qualquer contraprova dos documentos acostados na 

exordial. A responsabilidade dos reclamados e o consequente dever de 

indenizar emerge, contudo, em relação a quebra dos fios, por se tratar de 

fato incontroverso conforme já reconhecido. O dano moral decorre, no 

caso, da própria falha na prestação do serviço, gerando para o causador 

do dano a obrigação de compensar, através de prestação pecuniária, a 

lesão extrapatrimonial infligida à vítima. A quebra de alguns fios de cabelo 

não é o resultado esperado de qualquer tratamento estético, ainda que se 

trata de procedimento químico e ainda que seja amplamente divulgado 

pelos meios de comunicação os danos comumente causados aos fios de 

cabelo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. SALÃO DE BELEZA. 

APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA E QUEDA 

DOS FIOS DE CABELO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DA CONDUTA 

LESIVA. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. 

Responsabilidade do prestador do serviço sujeita ao regramento previsto 

no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços. A reação alérgica aos produtos utilizados em salão de beleza 

constitui fortuito interno, ou seja, estão inseridos no risco da atividade 

desenvolvida. Hipótese na qual restou incontroversa a quebra de alguns 

fios do cabelo do consumidor. Dano moral reconhecido. Dano estético não 

demonstrado. Improcedência do pedido. Reforma da sentença. 

Procedência parcial do pedido. Recurso interposto após a vigência do 

CPC/2915. Incidência de honorários recursais. Apelante beneficiária da 

gratuidade da justiça. Conhecimento e provimento parcial do recurso. 

(TJ-RJ - APL: 00009301820148190068 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 

2 VARA, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 

10/07/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/07/2018). A questão atinente ao valor do dano moral possui caráter 

subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se 

em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua 

fixação. Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não 

constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a 

dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo 

pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade 

e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. No 

caso, considerando esses elementos, constato por fixar a indenização 

dos danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais), quantias essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da Autora, refletindo no patrimônio 

da ofensora de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que se 

refere ao pedido de indenização por dano material referente ao valor de 

R$1.275,43 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três 

centavos), vejo que razão parcial assiste à autora. Isto porque, o 

ressarcimento de dano material deve ser comprovado, não bastando 

meras alegações. Repise-se, há nos autos somente a comprovação de 

nota fiscal referente à compra de produtos no valor R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), demais valores colacionados aos autos 

não podem ser considerados fidedignos, vez que não se pode deduzir 

sem nota fiscal que se tratem de procedimentos capilares. Assim, entendo 

como incontroverso a título de dano material, o valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), a ser restituído à reclamante pelos 

reclamados. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: CONDENAR os reclamados solidariamente a restituir a reclamante à 

quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar 

data do desembolso; CONDENAR os Reclamados solidariamente à 

indenização por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em 

R$6.000,00 (seis mil reais), com correção de juros de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da 

presente sentença. DEFIRO o pedido de justiça gratuita a autora, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 
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presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013055-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013055-54.2019.8.11.0001 Reclamantes: NATANNY ELIDA 

DE OLIVEIRA MELO TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Reclamada: 

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo ao exame do mérito. Os Reclamantes alegam na petição inicial: - 

que em 06/04/2019 adquiriram passagens aérea da Ré, com destino ao 

Marrocos e Portugal, - que os trechos eram, Guarulhos/Casablanca – 

Casablanca/Lisboa – Lisboa/Casablanca, - que o voo de volta, 

Casablanca/São Paulo atrasou ensejando a perda do voo para Cuiabá/MT 

contratado pela Cia Azul Linhas Aéreas, - que na partida em Casablanca 

ocorreu um atraso de duas horas, chegando a Guarulhos 00hrs30 do dia 

01/06/2019, e o voo para Cuiabá já havia partido, - que não houve 

nenhuma assistência da Reclamada, e conseguiram outro voo somente 

para o dia 02/06/2019 chegando a Cuiabá às 07hrs55min, necessitando 

dormirem em São Paulo, - que deveriam chegar a Cuiabá dia 01/06/2019 às 

01hrs10, contudo diante dos fatos alegados chegaram no dia 02/06/2019 

às 07hrs55min, e, portanto, quase 24 (vinte e quatro) horas de atraso do 

voo contratado, motivo qual requerem indenização por danos morais e 

materiais. Em sua defesa, a Reclamada impugna o pedido de dano material 

alegando que a empresa procedeu com o transporte dos Autores, além de 

que não há comprovante de que quantia fora despendida, do mesmo 

modo, impugna o pedido de dano moral aduzindo que o atraso ocorrido foi 

irrisório e que poderia ocorrer em qualquer viagem internacional, pugnando 

pela improcedência da ação. A parte Reclamada requereu a aplicação do 

decreto N° 5.910/2006 (Convenção de Montreal), contudo, na hipótese, em 

que se busca a reparação por dano moral e material, são inaplicáveis a 

Convenção de Montreal, porquanto a tese que sobreveio do julgamento do 

Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210) pelo Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, com repercussão geral, está adstrita às discussões 

sobre prazo prescricional e sobre limitação da indenização por dano 

material em virtude de extravio de bagagem em viagem aérea internacional, 

o que não é o caso dos autos, devendo ser aplicada o Código de Defesa 

do Consumidor. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE 

VOO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. 

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART.27 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. 1. Não se mostra aplicável a Convenção de Montreal, 

porquanto a tese que sobreveio do julgamento do Recurso Extraordinário 

636.331/RJ pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão 

geral, está adstrita às discussões sobre prazo prescricional e sobre 

limitação da indenização por dano material por extravio de bagagem em 

viagem aérea internacional. Precedente. 2. Em se tratando de pretensão 

de reparação dano moral oriundo de atraso de voo e falha na prestação 

de serviço fornecido pela companhia aérea, aplicável o prazo quinquenal, 

nos termos do art. 27 de Código de Defesa do Consumidor. 3. 

Impossibilidade de exame do mérito da ação, com fulcro no art., 1013, § 3º, 

III, do CPC, porquanto a matéria não restou atacada na via recursal, o que 

inviabiliza seu julgamento à luz da aplicação do princípio da causa madura. 

Necessidade de ser oportunizada, na origem, a dilação probatória. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. (Apelação Cível Nº 

70077862639, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/06/2018, Data de publicação: 

02/07/2018”. Inicialmente, registro que os Reclamantes juntaram 

documentos no ID. 27341097, momento qual no ID. 27468587 a parte 

Reclamada foi intimada a se manifestar acerca dos mesmos, o que o fez 

no ID. 28246024 impugnando os documentos sob a alegação de que os 

mesmos são extemporâneos, contudo, rejeito, uma vez que não houve 

cerceamento de defesa, pelo que foi oportunizado à Reclamada 

manifestar-se sobre ditos documentos. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Ocorre que, analisado 

o processo e os documentos a ele acostados verifica-se que é 

incontroverso o atraso do voo inicialmente contratado pelos Autores, 

saindo de Casablanca com destino a São Paulo. Contudo, registra-se que 

a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor 

do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco os motivos que 

acarretaram o atraso no voo e que afastasse sua responsabilidade. Por 

outro lado, os Reclamantes juntaram à inicial (id. Num. 25246115 - Pág. 4) 

documento em que comprova o voo adquirido inicialmente com retorno à 

Cuiabá no dia 01/06/2019, chegando às 01hrs10, bem como juntaram (Id. 

Num. 25246115 - Pág. 5) comprovante do voo de retorno de Guarulhos/SP 

à Cuiabá, que tiveram que realizar pela Azul somente no dia 02/06/2019, 

saindo de SP às 06hrs35min chegando a Cuiabá às 07hrs55min, com 

quase 24 horas de atraso do voo contratado, e, assim comprovando suas 

alegações, que inclusive, não foram impugnadas pela Reclamada. Deste 

modo, cabia a Reclamada cumprir com o que foi pactuado com os 

consumidores, o que não restou comprovado nos autos, sendo certo que, 

os fornecedores de serviços respondem independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sofre sua fruição e riscos. 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do 

serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas 

relações de consumo, inclusive o dano moral. Destarte, a situação 

vivenciada pelos Reclamantes decorrente do descaso, gerou desconforto, 

aflição e transtornos a que fora submetida por culpa da empresa 

Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. 

ALTERAÇÃO UNILATERAL NO VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS 

AEROPORTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. PRECEDENTES. (Apelação Cível Nº 

70079120879, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/10/2018)”. Isto posto, entendo pela 

procedência do dano material, uma vez que restaram devidamente 

comprovados através dos documentos juntados pelos Reclamantes nos 

Ids. 25246105 e 27341097, motivo qual a empresa deve restituir o 

montante de R$ de 3.928,25 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e 

vinte e cinco centavos). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a RESTITUIR a título de dano material os 

Reclamantes o valor de R$ de 3.928,25 (três mil, novecentos e vinte e oito 

reais e vinte e cinco centavos), devidamente acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, CONDENAR a Reclamada, a indenizar os Reclamantes pelos 

danos morais sofridos, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), A CADA UM 

DELES, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir 

desta data e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 
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presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007197-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA MORAES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007197-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA LUCIA MORAES DE SIQUEIRA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA S E N T E N Ç A 

Vistos. Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REGINA 

LUCIA MORAES DE SIQUEIRA em desfavor de INTERBELLE COMÉRCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA, todos qualificados nos autos. A requerente 

afirma que sofreu uma inserção indevida, no valor total de R$164,65 

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), gerados 

em tese pelo contrato nº 11987711. Afirma, ainda, que desconhece os 

supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os 

valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e a inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa 

aduzindo que a autora recebeu os produtos para revenda. Assim, os 

títulos não foram quitados, o que gerou a inscrição devida em órgãos de 

restrição ao crédito, inexistindo o dever de indenizar ante a ausência de 

ocorrência de ilícito em razão do exercício regular de direito. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, no ID 25346312 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar parcialmente. Os documentos 

aportados na inicial demonstram que o requerente teve o nome inserido no 

rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento que comprove a 

origem dos débitos, nem pedido, nem nota fiscal, tampouco comprovante 

de entrega de mercadoria. É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da 

culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando 

demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade No 

presente caso, ficou demonstrado o dano e o nexo causal entre a conduta 

praticada pelo suplicado e o prejuízo ocasionado ao demandante. Dessa 

forma, resta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato 

acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos 

artigos 186, do Código Civil e 927 do Código de Ritos: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, a fim de comprovar a origem dos débitos entre as partes e na 

ausência de comprovação presumo, portanto, verdadeira a versão posta 

na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Não há dúvida de que a conduta do 

requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, portanto, não 

se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição posterior 

em nome do requerente impõe a redução do quantum indenizatório, assim 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$3.000,00 (três mil reais) Diante do exposto, OPINO pela JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENNTE os pedidos da autora. E, por corolário, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado, no valor de R$164,65 (cento e sessenta e quatro reais 

e sessenta e cinco centavos), bem como determinar a exclusão definitiva 

da restrição em relação ao débito discutido nestes autos; Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome 

da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se 

refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008047-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLINDA GUIAURA DE SOUZA CAMARGO REQUERIDO: 

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARLINDA GUIAURA DE SOUZA CAMARGO em desfavor de 

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, no valor de R$74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos), promovidos pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, 

ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição 

indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido apresentou fundamentando que inexiste o dever de indenizar 

ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da existência de relação 

contratual entre as partes. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 25573369. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Ficha 

Cadastral e Termo de Confissão de dívida, devidamente assinada pela 

Reclamante, bem como foto e documento pessoal. Vale frisar, que a 

semelhança da assinatura apresentada na Proposta de Adesão com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais sejam: 

procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado a proposta de adesão 

devidamente assinada caberia a reclamante apresentar prova de quitação 

dos valores em aberto, o que também não fez. No caso, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015 Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido, é 

a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 
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Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004229-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004229-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCONDES NUNES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARCONDES NUNES DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S.A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, na data de 18/06/2019, no valor de R$ 10.060,98 (Dez mil e 

sessenta reais e noventa e oito centavos), promovidos pelo reclamado, 

tendo seu crédito restrito. Requer em sede de antecipação de tutela a 

exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma, ainda, que 

se assustou, já que em um passado distante, fez empréstimo consignado 

junto ao banco requerido, porém quitou todas as parcelas do referido 

empréstimo. Dessa forma, a cobrança é indevida e abusiva. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$14.970,00 (quatorze mil novecentos e setenta reais) e a inversão do 

ônus da prova. A decisão proferida em 30/08/2019 indeferiu o pedido de 

urgência. O requerido apresentou defesa arguindo, em preliminar, o não 

cabimento da gratuidade da justiça. No mérito afirma que o demandante foi 

celebrado contrato de nº 200730506 em 72 parcelas de R$ 63,00 

(sessenta e três reais) que foi refinanciado em 113, no valor de 211,14 

(duzentos e onze reais e quatorze centavos) e conforme sistema abaixo a 

parte autora está inadimplente em 47 parcelas do referido contrato, o que 

ocasionou o cadastro no sistema interno da Ré. Requer a improcedência 

da lide. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25550230. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à 

preliminar arguida ressalto que está não está no rol de preliminares a 

serem analisada pelo Código de Processo Civil, consoante art. 337. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese à reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno contrato em aberto em nome do autor, possuindo parcelas 

inadimplentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 
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INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato de refinanciamento 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando o refinanciamento da dívida. Portanto, 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 10.060,98 (Dez mil e 

sessenta reais e noventa e oito centavos), e, por conseguinte, determinar 

a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; Condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) 

e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 

do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao 

autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso 

de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007907-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1007907-62.2019.8.11.0001 Reclamante: KELLEN CRISTINA 

DE ALMEIDA OLIVEIRA Reclamada: GOL LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminar, passo ao julgamento do mérito. A Reclamante alega na 

petição inicial: - que adquiriu passagens da Reclamada, ida e volta, com 

destino ao Rio de Janeiro, e que teve problemas no voo de volta, que foi 

contratado para o dia 13/12/2018, saindo do Rio de Janeiro às 18hrs30min, 

com conexão em Brasília, chegando a Cuiabá às 21hrs55min, - que ao 

chegar ao aeroporto no dia 13/12/2018 para fazer o check in, foi 

informada que o voo foi cancelado, e que não havia outro avião, - que 

após inúmeras tentativas, foi reacomodada em um voo chegando a Brasília 

às 23 horas, e não foi possível pegar o voo da conexão, tendo que dormir 

na cidade, e só realocada em um voo no dia 14/12/2018, chegando a 

Cuiabá às 10hrs35min, e, portanto, com atraso de aproximadamente 13 

(treze) horas do voo contratado. Em defesa a Reclamada sustenta que o 

cancelamento do voo de volta contratado pela Autora no dia 13/12/2018 

ocorreu em razão da manutenção emergencial na aeronave em razão de 

falha mecânica, em observância ao bem maior, vida, e, portanto, excluindo 

sua responsabilidade. Pugnando a improcedência da ação. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou 

incontroverso o cancelamento do voo inicialmente contratado pela 

Reclamante, no dia 13/12/2018 com destino final à Cuiabá/MT, e a demora 

de mais de 13 (treze) horas para chegar ao destino final. Contudo, 

registra-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, assim como 

não trouxe nenhuma prova relativa às alegações de que ocorreu 

manutenção emergencial na aeronave em razão de falha mecânica, 

tampouco que não havia outro voo para reacomodar a Reclamante, sendo 

certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não 

são hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, 

produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. A situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 
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moral. Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante decorrente do 

descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida por 

culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de 

indenização. Desta feita, restou incontroverso o atraso no voo contratado 

pela Autora, devendo esta ser reparada pelos danos experimentados ao 

ver sua viagem frustrada, esperando mais de 13 (treze) horas para 

chegar ao destino final, sendo inclusive obrigada a dormir na cidade de 

Brasília, onde fez a conexão. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO 

VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS AEROPORTOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. 

PRECEDENTES. Dano moral. A alteração unilateral no horário do voo dos 

apelantes, somado ao desgaste de terem de permanecer por mais de vinte 

e quatro horas na cidade do Panamá, sem qualquer assistência da 

companhia aérea demandada, e diante do limitado interregno com o qual 

não contavam, acarretou-lhes situação de extremo desgaste e não resta 

dúvida. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento 

comumente verificados pelos passageiros do transporte aéreo, 

configurando efetivo abalo moral, passível de reparação. Quantum 

indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento tem a função de 

compensar a dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao 

agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo 

necessária a observação das condições financeiras das partes, a 

gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. 

Quantum majorado para patamar harmonizado com a jurisprudência deste 

Tribunal. Honorários sucumbenciais sem alteração, pois já fixados no 

percentual legal máximo. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70079120879, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/10/2018)”. A fixação do quantum 

indenizatório atribuída ao dano moral deve-se levar em conta a intensidade 

da culpa e do dano, e verifica-se que no presente caso, a autora teve 

atraso voo, culminando em mais de 13 (treze) horas de atraso, inclusive 

sendo a Autora obrigada pernoitar na cidade de Brasília/DF, por culpa 

exclusiva da empresa, entendo que deva indenizar a título de danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (SEIS mil reais). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008364-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1008364-94.2019.8.11.0001 Reclamante: SEBASTIAO 

CARLOS ARAUJO PRADO Reclamada: GOL LINHAS AÉREAS S.A S E N T 

E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na 

petição inicial: - que adquiriu passagens da Reclamada, para viagem a Foz 

do Iguaçu, juntamente com seus dois filhos menores, e que no voo da 

volta, chegaram ao aeroporto com antecedência às 16hrs00min, 

despachou as malas, e aguardou para embarcarem, e após aguardarem 

por 2 horas, foi informado que o voo foi cancelado, - que os prepostos da 

empresa não prestaram orientações, tampouco assistência, tendo que 

arcar com sua alimentação e dos seus filhos, - que conseguiram embarcar 

com destino em São Paulo, e lá comunicados que pegariam outro voo pela 

empresa Azul, com destino à Cuiabá, - que só chegaram a Cuiabá às 

04hrs15min, e assim, diante dos fatos alegados, requer indenização por 

dano moral. Em sua defesa, a Reclamada sustenta que o cancelamento do 

voo inicialmente contratado se deu em razão do trafego aéreo. Pugna pela 

improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Ocorre que, analisado o processo 

e os documentos a ele acostados verifica-se que é incontroverso o 

cancelamento do voo inicialmente contratado pelo Autor. Contudo, 

registra-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, assim como 

não trouxe nenhuma prova relativa às alegações de que ocorreu tráfego 

aéreo na data do voo contratado pelo Reclamante, que necessitasse 

cancelar o voo e que afastasse sua responsabilidade. Registro que, a 

Reclamada sequer comprovou ter informado ou notificado o Reclamante 

em tempo hábil acerca do cancelamento do voo contratado, e, portanto, 

não obedecendo a resolução 400/201 da ANAC, que prevê que a 

informação deve ser realizada com 72 (setenta e duas) horas de 

antecedência. Deste modo, cabia a Reclamada cumprir com o que foi 

pactuado com a consumidora, o que não restou comprovado nos autos, 

sendo certo que, os fornecedores de serviços respondem 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sofre 

sua fruição e riscos. A situação emanada do processo configura, à toda 

evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, 

da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Desta feita, restou incontroverso o 

cancelamento do voo de ida contratado pelo Autor, devendo este ser 

reparado pelos danos experimentados ao ver sua viagem frustrada. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. 

ALTERAÇÃO UNILATERAL NO VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS 

AEROPORTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. PRECEDENTES. (Apelação Cível Nº 

70079120879, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/10/2018)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente ação para: CONDENAR a Reclamada 

a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 
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Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Julio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014166-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014166-73.2019.8.11.0001 Reclamante: SONIA MARIA 

PEREIRA Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de inépcia da inicial arguida pelo Banco Reclamado sob a alegação de que 

a Autora juntou o extrato raso, emitido em página da internet, uma vez que, 

deveria o próprio Banco Reclamado ter juntado ao processo o extrato 

original do SPC/Serasa, para lastrear sua alegação de inconsistência do 

comprovante trazido pela parte autora. Passo à análise do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos em cadastro de proteção ao crédito indevidamente pelo 

Banco Reclamado, por débito no valor de R$ 938,78, com a alegação de 

que desconhece o mesmo. O Reclamado, em defesa, alega que o débito 

mencionado é decorrente do cartão de crédito LOJAS AMERICANAS VISA 

INTL, que foi utilizado e não adimplido, o que torna legítima a cobrança e a 

inserção dos dados da Autora nos cadastros de proteção ao crédito. Com 

a defesa, apresenta o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Em razão de se tratar de relação de consumo aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem, da análise dos documentos 

acostados ao processo verifica-se que é incontroversa a relação jurídica 

entre as partes, bem como que o Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

trouxe aos autos o contrato firmado com a Reclamante e que originou o 

débito objeto da ação, além dos documentos pessoais desta. Ademais, a 

Reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha efetuado o 

pagamento de seu débito relativo ao contrato juntado pelo Banco, além de 

ter ocultado tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada, não havendo que se falar em inscrição indevida. Corroborando: 

“TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho _RI 000212134201481601810 PR 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Deste modo, não 

merece procedência o pedido de condenação do Banco Reclamado por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita do mesmo 

ao inserir o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade no caso vertente esta está no agir da parte Reclamante, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Por fim, 

quanto à alegação da Reclamante de que não recebeu notificação da Ré 

sobre a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

imperioso destacar que, o entendimento já está consolidado através da 

súmula 359 do STJ que a responsabilidade da notificação é da 

administradora do banco de dados e não do credor. Corroborando: “AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO 

POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ACOLHIMENTO DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÓRGÃO MANTENEDOR DE 

CADASTRO DE INADIMPLEMENTES SERASA - DEVER DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR, ANTES DO RESPECTIVO REGISTRO - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO REPETIVO E PELA SÚMULA 

359 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - POSSIBILIDADE 

DE APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 1.013 DO CPC/15 PARA JULGAMENTO 

DO MÉRITO - INSCRIÇÃO ILEGAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO - CANCELAMENTO DO REGISTRO - MEDIDA QUE SE IMPÕE 

- EXÊGESE DO ART. 43, § 2º DO CDC - PRECEDENTES - SENTENÇA 

REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação 

conhecida e provida. (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 1617753-0 - Curitiba - Rel.: 

Elizabeth M F Rocha - Unânime - - J. 05.04.2017).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante na petição inicial. OPINO pela condenação da 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9 % sobre o valor 

da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9% sobre 

o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC/2015. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015291-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAIS DE OLIVEIRA MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1015291-76.2019.8.11.0001 Reclamante: JESSICA TAIS DE 

OLIVEIRA MAYER Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, uma vez 

que se trata de matéria exclusiva de direito, razão pela qual indefiro o 

pedido de designação de audiência de instrução e julgamento pleiteado 

pela parte reclamada. A Reclamada arguiu preliminar de “consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito”, pedido este que indefiro 

visto que o documento apresentado pela autora no ID. 25723521, não 

obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros 

negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada 

pela empresa a fim de comprovar suas alegações. A parte reclamada 

arguiu ainda “preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova” 

e, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide com ele será 

analisada. Por fim, quanto à “preliminar” de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, relativa ao comprovante de 
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endereço, rejeito-a, uma vez que o comprovante de endereço está em 

nome da genitora da Autora, além de que, o art. 319 do CPC, prevê a mera 

indicação do endereço. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais em face da inserção de seu nome em 

cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por débito no 

valor de R$ 114,79, conforme extrato anexado no ID. 25723521, ao 

argumento de que desconhece o mesmo. A Reclamada, em contestação, 

sustenta que a Autora contratou os seus serviços de telefonia através da 

linha telefônica nº (65) 99632-4537, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o 

pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o 

dever de indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da 

análise do processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização dos serviços que 

presta pela parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas 

apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as 

suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e 

de fácil manipulação. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada, ao inscrever os dados da parte Autora 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovada ser 

de sua responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. 

Assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito não comprovado, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO, NO CASO. TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉ QUEM DEU CAUSA AO FEITO. (Apelação 

Cível Nº 70076086750, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 25/01/2018)”. Rejeito o pedido 

contraposto, bem como de litigância de má-fé formulado pela reclamada, 

uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela 

mesma ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito não comprovado nos autos. Rejeito ainda o pedido de litigância 

de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que a 

litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, não 

sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte reclamada 

entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte do 

patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, parágrafo 

único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA 

DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA 

(TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível violação dos 

artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da Constituição 

Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento para 

determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005608-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005608-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCILENE CONCEICAO DE JESUS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, 

proposta por JUCILENE CONCEIÇÃO DE JESUS, em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. A requerente afirma que é 

correntista do Banco Do Brasil, sendo titular da Conta Corrente 15.173-4 

agencia 0662-9. Afirma que em meados de junho/2019 recebeu cota parte 

de herança referente à venda de um imóvel deixado pelos pais, contudo, a 

partir desse evento o banco promovido, sem autorização, reteve por 

diversas ocasiões o dinheiro que a requerente possuía em conta. Informa 

que passou por constrangimento perante aos credores, pois até mesmo 

um cheque foi devolvido com a mensagem de suposta irregularidade, sem 

justificativas, pois dispunha de dinheiro em conta. Afirma que o reclamado 

fora notificado pela Autora da procedência do dinheiro. Após vários 

questionamentos dos motivos para o arbitrário bloqueio, o gerente do 

banco não explicou o que estava ocorrendo, e pediu que a Reclamada se 

deslocasse até a agência onde havia feito a abertura da conta. Entretanto, 

o problema não foi solucionado e nenhuma explicação plausível foi 

apresentada que justificasse tamanho constrangimento e prejuízos. 

Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento 

dano material, lucros cessantes e dano moral nos valores de 20.138,80 

(Vinte mil cento e trinta e oito e oitenta centavos) e a inversão do ônus da 

prova. O requerido apresentou defesa argumentando que inexiste o dever 

de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito. Afirma que não 

houve falha do banco réu e sim prevenção, visando a segurança por isso 

houve o bloqueio da conta poupança da autora. . Requer a improcedência 

da lide. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25118000. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 
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mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar em parte. No 

caso dos autos resta incontroverso o bloqueio da conta bancária de 

titularidade da parte autora em razão da eventual ocorrência de suspeita 

de fraude. Em que pese os argumentos da parte reclamada, da análise 

das provas produzidas no decorrer da instrução verifico que a reclamante 

não foi notificada sobre o bloqueio bem como o banco reclamado não foi 

diligente em resolver a situação em tempo hábil, apesar da insistência da 

autora. Em se tratando de típica relação de consumo, como é o caso dos 

autos, o fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do 

CDC). Verifica-se que o próprio reclamado afirma na peça contestatória a 

ocorrência do bloqueio da conta da Reclamante, ante a “suposta 

transferência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”, realizados na conta da 

Reclamante em Janeiro de 2019, tendo acostado para comprovar tais 

alegações um boletim de Ocorrências B.O., que em nada relaciona com 

objeto desta ação. Assim, não há sequer um motivo que justifique a ação 

que, diga-se, ausente a autorização judicial já é em tese abusiva, o ato do 

requerido está revestido de ilegalidade. Outrossim, não cabe às 

Instituições financeiras, por iniciativa própria, bloquear a conta de seus 

clientes até que se apure ou confirme informações, sem que tenha havido 

qualquer determinação judicial para tanto. Não há dúvida de que requerido 

praticou ato ilícito, pois promoveu o bloqueio da conta corrente da 

reclamante, sem a autorização judicial. No tocante ao dano material e 

lucros cessantes pleiteados, razão não assiste à Reclamante. O 

ressarcimento de dano material deve ser comprovado, não bastando 

meras alegações. Repise-se, que os comprovantes acostados aos autos 

não são idôneos para comprovar os danos pleiteados, posto isso, 

indeferi-os. Analisando-se o ato ilícito e suas consequências, tem-se que 

são inúmeros os transtornos provocados por um bloqueio de conta 

bancária na sociedade atual. Por óbvio, aquele que sofre o bloqueio, perde 

o acesso às economias que possui.m Logo, fica impossibilitado de realizar 

compras e arcar com seus compromissos financeiros. Assim, é patente o 

dissabor e a desorganização da vida econômica de quem teve sua conta 

bancária bloqueada. Assentado nessas premissas tem-se que a autora 

sofreu efetivamente um dano moral decorrente do bloqueio indevido de 

sua conta corrente realizado pela apelante, razão pela qual deve ser 

devidamente ressarcido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS 

MORAIS - CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA - AUSÊNCIA DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS - CABIMENTO. A Instituição 

Financeira que bloqueia conta bancária de cliente sem a devida 

autorização judicial e sem comprovar qualquer irregularidade nas 

movimentações financeiras do cliente deve indenizá-lo. V.V.P.: (Des. Paulo 

Mendes Álvares) APELAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE -VALOR ELEVADO - REDUÇÃO. Deve ser reduzida a 

indenização por danos morais quando, considerando as circunstâncias 

em que se deram os fatos e as demais diretrizes norteadoras do instituto, 

for fixada em valor elevado pelo Juiz a quo.(TJ-MG - AC: 

10042100029661001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/04/2014) No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente 

arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor 

justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo 

atentado. No caso, considerando esses elementos, constato por fixar a 

indenização dos danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantias 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Autora, refletindo no 

patrimônio da ofensora de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

CONDENAR o Reclamado à indenização por danos morais, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a 

partir da homologação da presente sentença. JULGAR improcedente o 

pedido de danos materiais e lucros cessantes. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita a autora, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, 

para o caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006703-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLON CORREIA BATISTA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS proposta por MARLON 

CORREIA BATISTA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, na data de 08/07/2019, no valor de R$730,65 (setecentos e trinta 

reais e sessenta e cinco centavos), promovido pelo reclamado, tendo seu 

crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que 

deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são 

atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus 

da prova. O requerido apresentou fundamentando que inexiste o dever de 

indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da existência 

de relação contratual entre as partes. Requer a improcedência da lide. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 25119521 . É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 
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frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Proposta 

de Abertura de Conta ID 25052665, devidamente assinado pelo 

Reclamante. Vale frisar, que a semelhança da assinatura apresentada na 

Proposta de Adesão com aquela acostada nos documentos juntados na 

inicial, quais sejam: procuração e declaração de hipossuficiência, bem 

como Termo de Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a 

conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado a 

proposta de adesão devidamente assinada caberia a reclamante 

apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que também não 

fez. No caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal
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Processo nº 1015911-88.2019.8.11.0001 Reclamante: KAMILA CRISTINA 

LAUER Reclamadas: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. AVIANCA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

parte Reclamada, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., uma vez que, incumbe à mesma escolher bem seus parceiros 

comerciais, ademais, a responsabilidade do intermediário decorre da 

disponibilização do serviço veiculado, assim como, é ela quem recebe os 

pagamentos, passando a imagem de que garantiria o negócio realizado. 

Isto posto, verifica-se a responsabilidade objetiva, em virtude da relação 

de consumo existente e do risco da atividade desenvolvida, em 

consonância com os artigos 7º, parágrafo único e art. 25, §1º, do CDC, 

restando, deste modo, configurada a responsabilidade solidária. 

Corroborando: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. EMISSÃO 

CANCELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Observa-se, in casu, a existência de duas relações jurídicas que, embora 

independentes, estão interligadas. É incontroverso nos autos o vício de 

cancelamento do voo pela Insel Air Aruba N.V, que repercute, 

indubitavelmente, na relação de compra e venda de passagem com a 

Apelada Decolar.Com Ltda. 2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, 

sempre que houver vício no produto ou serviço que prejudique o 

consumidor, ainda que a cadeia de consumo se divida em várias partes 

diferenciadas, em que cada produto ou serviço se refira a um ou mais 

fornecedores, prevalece a solidariedade entre todos, não podendo repelir 

a responsabilidade objetiva. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM – 

AC: 06305998620178040001 AM 0630599-86.2017.8.04.0001, Relator: 

Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/019, 

Segunda Câmara Cível, data de Publicação: 24/05/2019)”. Por fim, a 

primeira Reclamada ainda arguiu a ilegitimidade ativa da Autora, sob a 

alegação de que esta não possui legitimidade a requerer os danos 

materiais, uma vez que o contratante seria o Sr. Josemar, contudo, rejeito, 

com arrimo nos documentos juntados com a inicial, onde comprovam a 

legitimidade da parte Autora. Passo ao exame do mérito. A Reclamante 

alega na petição inicial: - que adquiriu da primeira Reclamada um pacote de 

viagem, com saída de Cuiabá para Miami no dia 22/04/2019 e a volta para 

Cuiabá no dia 02/05/2019, - que o voo de volta ocorreu perfeitamente, 

contudo no voo de volta, no trecho Guarulhos/SP à Cuiabá/MT, o voo foi 
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cancelado, - que tentou resolver administrativamente, uma nova 

reacomodação, contudo sem êxito, necessitando adquirir novas 

passagens para o retorno à Cuiabá, motivo qual requer, indenização por 

dano moral e material, em dobro. Em sua defesa, a Reclamada aponta 

culpa exclusiva de terceiro, que afasta a responsabilidade da mesma, e 

que não possui ingerência na atuação da companhia aérea, e, portanto 

não possuindo responsabilidade no cancelamento do voo. Pugna pela 

improcedência da ação. O caso em exame é de relação de consumo, 

impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a 

fim de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Inicialmente, registro que a segunda Reclamada, AVIANCA, 

uma vez que mesma citada (ID. 27351277) não compareceu na audiência 

de conciliação (id. 27633750), tampouco apresentou defesa nos autos, 

motivo qual declaro sua revelia, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95. No 

entanto, deixo de aplicar seus efeitos em face do disposto no art. 345, 

inciso I do Código de Processo Civil. Pois bem, analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que é incontroverso que houve 

problemas no contrato inicialmente firmado entre as partes, acarretando 

na perda do voo de volta no dia 02/05/2019 que partiria de Guarulhos/SP à 

Cuiabá/MT pela empresa AVIANCA, que por vez, acarretou na 

necessidade de nova aquisição de novas passagens aéreas. Isto posto, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor 

do art. 373, II, CPC, eis que não juntou nos autos nenhum documento hábil 

a demonstrar a ausência de responsabilidade no caso em tela, deixando 

inclusive de provar que ofereceu ou que não houvesse outro voo, até 

mesmo em outra empresa que fosse compatível com o inicialmente 

contratado. A situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetida por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Do mesmo modo, acolho parcialmente o 

pedido de indenização por danos materiais, uma vez que, restou 

devidamente comprovados pela Reclamante a aquisição de nova 

passagem, no montante de R$ 2.286,38 (dois mil duzentos e oitenta e seis 

reais e trinta e oito centavos), contudo na forma simples, uma vez que não 

cabe a aplicação do art. 42 do CDC, no caso em tela, de descumprimento 

contratual. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR as 

Reclamadas a ressarcirem solidariamente a título de dano material a 

Reclamante, o valor de R$ 1.791,68 (mil setecentos e noventa e um real e 

sessenta e oito centavos), na forma simples, devendo tal valor ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido 

de juros legais a partir do desembolso, CONDENAR as Reclamadas a 

indenizarem solidariamente a Reclamante pelos danos morais sofridos, o 

valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), o qual deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a 

partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006798-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL c/c 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por BENEDITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO, em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO S/A), todos qualificados nos autos. O requerente 

afirma que é cliente da empresa Requerida, utilizando-se de seus serviços 

de telecomunicações através do chip de linha telefônica (65) 99671 -8357, 

que possui por vários anos, pagando costumeiramente o valor mensal em 

torno de R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos) para dispor 

dos benefícios decorrentes do chamado “plano controle”, com acesso à 

internet e ligações ilimitadas. Afirma que a partir de abril/2019, as faturas 

passaram a ser emitidas em valores inexplicavelmente elevados. Neste 

contexto, cabe salientar que a fatura vencida no dia 10/04/2019 foi emitida 

no valor de R$ 120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos); a 

fatura vencida em 10/05/2019 foi emitida no valor de R$301,49 (trezentos 

e um reais e quarenta e nove centavos); a fatura vencida em 10/06/2019 

foi emitida no valor de R$ 277,46 (duzentos e setenta e sete reais e 

quarenta e seis reais); a fatura vencida em 10/07/2019 foi emitida no valor 

de R$ 606,04 (seiscentos e seis reais e quatro centavos). Relata que 

buscou resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito. 

Aduz, ainda que de forma inesperada e sem a autorização ou permissão 

expressa, o Requerente teve o seu contato telefônico bloqueado pela 

empresa Requerida, de modo que não conseguiu mais acessar a internet 

móvel, fazer ligações e receber chamadas a partir do início de 

agosto/2019. Requer a tutela de urgência para que a reclamada 

restabeleça os serviços suspensos. Requer ainda, a procedência da ação 

condenada a reclamada a pagar R$ 939,26 (novecentos e trinta e nove 

reais e vinte e seis centavos ) à título de dano material, bem como 

indenização por dano moral e inversão do ônus da prova. A decisão 

liminar fora indeferida na data 17/09/2019. A requerida, em sede de 

contestação, rebateu os argumentos de forma genérica, aduzindo legais 

as cobranças e plenamente devidas, bem como pugna ao final pela 

improcedência da ação. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25310050. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No que concerne a preliminar de que extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. O autor pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 
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inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente é cliente da 

Reclamada pela linha (65) 99671 -8357. Nessa toada, cediço que cabe a 

ele comprovar o mínimo necessário do direito que alega ter, ou seja, no 

presente caso cabia-o demonstrar que contratou os serviços pelo valor 

de R$76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos) bem como, que os 

referidos serviços foram efetivamente pagos na forma supostamente 

diversa ao que fora contratado. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), vez que não comprovou 

os termos da contratação e, por conseguinte, a regularidade das 

cobranças emitidas nas faturas discutidas no caso em apreço e tampouco 

desconstituiu as provas apresentadas pelo autor, as quais comprovam as 

suas alegações de que o valor do plano contratado era R$ 76,60. 

Ademais, ainda que considerássemos um eventual reajuste anual da do 

plano com o aumento da fatura, depreende-se no caso em tela, que a 

Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento que evidencie um 

aumento progressivo do valor das faturas a justificar o aumento 

considerável do plano. Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do 

serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com o reclamante, vez que não atendeu à 

solicitação de adequação da fatura no valor ajustado, qual seja, R$ 76,60 

(setenta e seis reais e sessenta centavos), nos termos do art. 14, §1º, I 

do CDC. Desta feita, considerando que o plano foi alterado em abril/2019, 

as faturas a partir de abril/2019, deverão ser readequadas no valor de 

R$76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos) sem qualquer 

incidência de encargos financeiros pelo atraso no pagamento das faturas 

geradas em valores diversos ao contratado. A corroborar com o 

postulado, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que: 

“são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço (Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III) e a proteção 

contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos coercitivos ou 

desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços (Código de Defesa do Consumidor, 

art. 6º, inciso IV)”. Logo, não tendo sido comprovada a contratação dos 

descontos ora litigados devem ser declarados abusivos, bem como que os 

valores descontados devem ser restituídos ao reclamante em dobro, eis 

que se tratam de cobrança indevida, a qual se enquadra no artigo 42, 

parágrafo único do CDC. De igual modo, aplicando-se o art.42, parágrafo 

único do CDC, determino devolução em dobro no valor de R$ 939,26 

(novecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), como se 

observa nos comprovantes de pagamento, acostados no ID 23696023, 

23696027, 23696029 , 23696031 e 23696034 . No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Não há dúvida de que a 

conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

requerente suportou inclusões indevidas em sua conta de telefone. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS – EXAME GRAFOTÉCNICO – PRESCINDIBILIDADE - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO –- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO 

FIRMADO - DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO – REPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - 

DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem 

como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, 

sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante 

a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu 

convencimento. Exame grafotécnico não é imprescindível, em princípio, a 

para a configuração do crime de estelionato praticado mediante a 

utilização de cheque falsificado (STJ REsp 1575267/SC). É inexistente a 

vinculação jurídica ou fática entre o consumidor e instituição financeira 

decorrente da contratação mediante fraude que originou o crédito 

cobrado. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos 

termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu 

desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a 

contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 

972028/MS). Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais 

decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor 

são compensáveis (STJ AREsp 968496/MS). (Ap 27228/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (TJ-MT - APL: 

00004957820158110085 27228/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017) Em regra, a simples cobrança 

indevida não ensejaria indenização por danos morais. Todavia, in casu, 

verifica-se que os valores cobrados são expressivos, o que configura 

transtornos que ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, dando 

azo à indenização por danos morais. Deste modo, constato que a 

indenização no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) cumprirá o escopo 

de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de R$ 939,26 (novecentos e 

trinta e nove reais e vinte e seis centavos), já calculado em dobro, valor 

este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir do 

desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros legais a partir da data 

citação, (art. 405. CC). Condenar a requerida ao pagamento no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira através do holerite aportado aos autos, para o 

caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE BARROS RONDON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005751-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA MARIA DE BARROS RONDON LOPES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA MARIA DE BARROS RONDON LOPES, em desfavor 

da TELEFONICA BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. A requerente 

afirma que é contratante do serviço de telefonia e internet móvel da 

requerida, PLANO VIVO POS 8GB, possuindo o número telefônico 65 

-99610-4515. Afirma que a partir ao receber a fatura com vencimento em 

26/06/2019 percebeu a cobrança de serviços desconhecidos, não 
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contratos e nem informados pela requerida, denominados “VIVO POS 

SERVIÇO DIGITAL II (R$ 13,00), INTERATIVIDADE SMS (R$ 4,99), VIVO 

POS SERVIÇO DIGITAL II (R$ 7,00)”, que totalizaram o montante de R$ 

24,99(vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Sustente que pelo 

fato do valor razoavelmente baixo e dos afazeres profissionais, a 

requerente não deu importância para referida cobrança e efetuou 

pagamento normal da fatura. Ocorre que ao receber a fatura com 

vencimento para o dia 26/07/2019, a Autora a foi surpreendido com a 

cobrança dos serviços denominados: “Primetube Semanal I (R$ 2,99), 

INTERATIVIDADE SMS (R$ 4,99), 12 Semanas Semanal (R$ 2,99), HD Tube 

Semanal (R$ 2,99), Games Fun Semanal (R$ 2,99), VIVO POS SERVIÇO 

DIGITAL II (R$ 7,00) entre outros, que totalizam o montante de R$ 82,83 

(oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)”. Afirma que ao receber a 

fatura com vencimento em 26/08/2019, a Autora a foi surpreendido com a 

cobrança dos mesmos serviços denominados anteriormente, mas agora 

totalizando o montante de R$113,17 (cento e treze reais e dezessete 

centavos). Relata que buscou resolver o problema administrativamente, 

porém, não obteve êxito. Requer a tutela de urgência para que se 

abstenha de continuar com as cobranças dos serviços não contratados. 

Requer ainda, a procedência da ação condenada a reclamada a pagar R$ 

215,64 (duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) à título de 

dano material, bem como indenização por dano moral e inversão do ônus 

da prova. A decisão liminar fora deferida na data 04/09/2019. A requerida, 

em sede de contestação, rebateu os argumentos de forma genérica, 

aduzindo legais as cobranças e plenamente devidas, bem como pugna ao 

final pela improcedência da ação. Em sede de impugnação à contestação, 

a requerente informou o descumprimento da liminar, bem como que em vez 

de suspender a cobrança, a reclamada providenciou o corte da linha de 

telefonia móvel. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 

25045181. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora 

pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que a requerente é cliente da 

Reclamada pela linha 65-99610-4515. Nessa toada, cediço que cabe a ela 

comprovar o mínimo necessário do direito que alega ter, ou seja, no 

presente caso cabia-a demonstrar que contratou os serviços de telefonia 

sem a inclusão dos serviços “Primetube Semanal I (R$ 2,99), 

INTERATIVIDADE SMS (R$ 4,99), 12 Semanas Semanal (R$ 2,99), HD Tube 

Semanal (R$ 2,99), Games Fun Semanal (R$ 2,99), VIVO POS SERVIÇO 

DIGITAL II”. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe incumbia (art. 373, II do CPC), vez que não comprovou os termos da 

contratação e, por conseguinte, a regularidade das cobranças emitidas 

nas faturas discutidas no caso em apreço e tampouco desconstituiu as 

provas apresentadas pela autora. Desta feita, considerando que a 

inclusão de serviços não contratados começou a partir do mês de 

junho/2019, os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos. A 

corroborar com o postulado, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

determinar que: “são direitos básicos do consumidor a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço (Código de Defesa do Consumidor, 

art. 6º, inciso III) e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (Código de 

Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso IV)”. Logo, não tendo sido 

comprovada a contratação dos descontos ora litigados devem ser 

declarados abusivos, bem como que os valores inclusos devem ser 

restituídos a reclamante em dobro, eis que se tratam de cobrança 

indevida, a qual se enquadra no artigo 42, parágrafo único do CDC. De 

igual modo, aplicando-se o art.42, parágrafo único do CDC, determino 

devolução em dobro no valor de R$431,28 (quatrocentos e trinta e um 

reais e vinte e oito centavos), como se observa nos comprovantes de 

pagamento, acostados no ID 23199203 , 23199204 e 23202122 . No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente suportou inclusões indevidas em sua conta de 

telefone. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/ REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXAME GRAFOTÉCNICO – 

PRESCINDIBILIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –- BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO - DÉBITO AUTOMÁTICO 

INDEVIDO – REPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é livre para 

apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção 

das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as 

consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de 

elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Exame 

grafotécnico não é imprescindível, em princípio, a para a configuração do 

crime de estelionato praticado mediante a utilização de cheque falsificado 

(STJ REsp 1575267/SC). É inexistente a vinculação jurídica ou fática entre 

o consumidor e instituição financeira decorrente da contratação mediante 

fraude que originou o crédito cobrado. Faz jus ao recebimento em dobro 

das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício 

previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da 

instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS). Diante do defeito na 

prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos 

indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ 

AREsp 968496/MS). (Ap 27228/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no 

DJE 26/04/2017) (TJ-MT - APL: 00004957820158110085 27228/2017, 

Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 

18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017) 

Em regra, a simples cobrança indevida não ensejaria indenização por 

danos morais. Todavia, in casu, verifica-se que os valores cobrados são 

expressivos, o que configura transtornos que ultrapassam o limite dos 

aborrecimentos cotidianos, dando azo à indenização por danos morais. 

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$2.000,00 (dois 

mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato 

ilícito. Por fim, a Reclamante noticiou o descumprimento da liminar pela 

Reclamada, mesmo após fixada multa por descumprimento no ID 

23333167. Sendo assim, MAJORO a multa fixada para o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que a Reclamada, além de não 

cumprir a liminar, a reclamada ainda efetuou o corte da linha telefônica da 

reclamante. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: Manter a liminar concedida no ID 23333167. CONDENAR a 

Reclamada a restituir à Reclamante a quantia de R$431,28 (quatrocentos e 

trinta e um reais e vinte e oito centavos), já calculado em dobro, valor este 

que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir do 

desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros legais a partir da data 

citação, (art. 405. CC). Condenar a requerida ao pagamento no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira através do holerite aportado aos autos, para o 

caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014977-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DA SILVA (REQUERIDO)

ANA GABRIELA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014977-33.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Reclamada: ANA GABRIELA DA SILVA 

SOUZA Reclamada: IRENE DA SILVA S E N T E N Ç A HOMOLOGO por 

sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo realizado 

entre as partes nestes autos (ID. 27511867), e, com supedâneo no artigo 

487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015075-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACONIAS RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015075-18.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Reclamada: JACONIAS 

RODRIGUES DA SILVA NETO S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as 

partes nestes autos (ID. 27519513), e, com supedâneo no artigo 487, III, 

“b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014964-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014964-34.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME- ME Reclamada: ANA ANTONIA DE 

CAMPOS S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes nestes autos 

(ID. 27510511), e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga S E N T E N 

Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007196-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR AUGUSTA SALAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007196-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUIOMAR AUGUSTA SALAZAR REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GUIOMAR AUGUSTA 

SALAZAR em desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA, todos qualificados nos autos. A requerente afirma 

que sofreu uma inserção indevida, na data de 26/02/2018 no valor de R$ 

82,03 (oitenta e dois reais e três centavos) e no dia 03/03/2018 no valor 

de R$ 174,05 (cento e setenta e quatro reais e cinco centavos) e no dia 

31/03/2018 no valor de R$ 266,32 (duzentos e sessenta e seis reais e 

trinta e dois centavos) tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que 

desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, 

bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide 

para condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 490 de 779



mil reais) e a inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa 

arguindo, em preliminar, o indeferimento da gratuidade da justiça, falta de 

interesse de agir e inaplicabilidade do código de defesa do consumido. No 

mérito afirma que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de 

ocorrência de ilícito em razão do exercício regular de direito. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, no ID 25345158. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante à preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo 

Reclamado, razão não assiste. Isto porque não é obrigatória a reclamação 

administrativa. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontrar. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora não merece prosperar. Os documentos aportados na 

contestação demonstram de fato que há tem relação contratual das 

partes, o reclamado colacionou aos autos Extrato de Pedido- Cadastro de 

Revendedor Autônomo devidamente assinado pela reclamante (25408616 

), bem como boleto e nota fiscal emitidos em nome da Reclamante, tendo 

ainda, colacionado documento pessoal e comprovante de residência. Vale 

frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no Extrato de Pedido- 

Cadastro de Revendedor Autônomo de produtos com aquela acostada nos 

documentos juntados na inicial, quais sejam: procuração e declaração de 

hipossuficiência, bem como Termo de Audiência é visualizada a olho nu, 

fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado 

apresentado o Extrato de Pedido devidamente assinado caberia a 

reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que 

também não fez. Ademais, verifica-se que o endereço cadastrado para 

recebimento dos produtos, emissão de boleto e recebimento de nota fiscal 

é o mesmo endereço indicado pela Reclamante na inicial como sua 

residência. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido, é 

a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante a pagar o valor total de R$ 682,80 (seiscentos e oitenta e 

dois reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação; 

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007890-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE STEFANI DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007890-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONIQUE STEFANI DE SOUZA CRUZ REQUERIDO: 

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL S E N T E N Ç A 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

cc DANOS MORAIS proposta por MONIQUE STEFANI DE SOUZA CRUZ, em 

desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, na data de 15 

/12/2015, 15/01/2016 e 15/02/2016 , nos valores de R$ 184,11 (cento e 
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oitenta e quatro reais e onze centavos) R$ 48,94 (quarenta e oito reais e 

noventa e quatro centavos) e R$ 49,57 (quarenta e nove reais e cinquenta 

e sete centavos), promovido pela reclamada, tendo seu crédito restrito. 

Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à 

inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido fundamenta que inexiste o dever de indenizar ante a ausência 

de ocorrência de ilícito em razão da existência de relação contratual entre 

as partes. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 25556080. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora não merece prosperar. Os documentos aportados na 

contestação demonstram de fato que há tem relação contratual das 

partes, a reclamada colacionou aos autos Termo de Acordo e Confissão 

de dívida, devidamente assinada pela Reclamante, bem como documento 

pessoal anexado a assinatura do termo de confissão. Vale frisar, que a 

semelhança da assinatura apresentada na Proposta de Adesão com 

aquela acostada nos documentos juntados na inicial, quais sejam: 

procuração e declaração de hipossuficiência, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado a proposta de adesão 

devidamente assinada caberia a reclamante apresentar prova de quitação 

dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 

Reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004840-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON HILARIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004840-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDISON HILARIO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDISON HILARIO 

PEREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A), todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, no valor total de R$377,84 (trezentos e setenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), referentes ao documento originário 

0000899994044544, promovido pela requerida, tendo seu crédito restrito. 

Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à 

inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. O 

requerido apresentou defesa arguindo preliminarmente a inaplicabilidade 
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da inversão do ônus da prova e ausência de extrato oficial dos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito aduz que inexistindo o dever de indenizar 

ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão do exercício regular de 

direito. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, no ID 24781980 . É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. No tocante à preliminar arguida acerca da 

inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, afasto a preliminar de 

rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em vista que se confunde 

com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. De outra 

banda, no que concerne a preliminar de que extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. O autor pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos mencionados 

No caso, constato que estão presentes os requisitos supramencionados. 

Assim, é necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da 

prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, 

que possui informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o 

julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar 

o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram 

suficientes para o julgamento do processo na fase em que se encontra. 

Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que 

a pretensão da autora merece prosperar parcialmente. Os documentos 

aportados na inicial demonstram que o requerente teve o nome inserido no 

rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento que comprove a 

origem dos débitos, nem pedido, nem nota fiscal, tampouco comprovante 

de entrega de mercadoria. É inafastável a conclusão de que o requerido 

não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da 

culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando 

demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade. No 

presente caso, ficou demonstrado o dano e o nexo causal entre a conduta 

praticada pelo suplicado e o prejuízo ocasionado ao demandante. Dessa 

forma, resta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato 

acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos 

artigos 186, do Código Civil e 927 do Código de Ritos: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, a fim de comprovar a origem dos débitos entre as partes e na 

ausência de comprovação presumo, portanto, verdadeira a versão posta 

na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Não há dúvida de que a conduta do 

requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, portanto, não 

se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição posterior 

em nome do requerente impõe a redução do quantum indenizatório, assim 

considero adequada à fixação da indenização pelo dano moral em 

R$3.000,00 (três mil reais). Diante do exposto, OPINO pela JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado, no valor de R$377,84 (trezentos e setenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), bem como determinar a exclusão definitiva da 

restrição em relação ao débito discutido nestes autos; Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome da Reclamante 

do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto 

o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 
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legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009846-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIASAT DISTRIBUIDORA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1009846-77.2019.8.11.0001 Reclamante: VIASAT 

DISTRIBUIDORA EIRELI Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por dano moral ao argumento de manutenção indevida do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito em 25/09/2019, por débitos já pagos desde 

13/09/2019, conforme documentos anexados junto a inicial. A Reclamada, 

em contestação, aduz que a Reclamante possui duas linhas e que a parte 

solicitou um acordo para quitar seu débito junto à empresa, referente aos 

valores de R$ 412,58 e R$ 138,89, contudo não pagou, motivo qual a 

inscrição é devida. Pugna pela improcedência da presente ação. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Isto porque incumbe a Reclamada provar a veracidade de suas alegações 

na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. Contudo, da análise do processo 

verifica-se que a Reclamada não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a legalidade da manutenção do nome da parte Reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento do débito em 

13/09/2019, fato este não impugnado pela Reclamada. Vale registrar, que, 

os débitos foram quitados em 13/09/2019 e o extrato juntado nos autos 

comprovando a manutenção foi emitido em 25/09/2019, ou seja, mais de 12 

(doze) dias após o pagamento, portanto, tempo mais que suficiente para 

que a empresa Reclamada pudesse ter realizado a baixa. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

manter os dados da Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por 

débitos já quitados, devendo reparar os danos a ela causados, os quais, 

sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Por fim, 

verifica-se ainda que na impugnação a parte Reclamante noticiou o 

descumprimento da liminar, uma vez que no dia 07/10/2019 foi deferida a 

liminar para exclusão do nome da Autora, a qual a empresa teve ciência 

em 22/10/2019, contudo, só o fez em 30/10/2019 conforme petição 

anexada pela própria empresa no ID 26273588, motivo qual determino o 

pagamento da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 – 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 

24684826. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010338-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO FRANCO DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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Processo nº 1010338-69.2019.8.11.0001 Reclamante: NORBERTO 

FRANCO DE GODOY Reclamada: JACQUELINE ALBERNAZ GARCIA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte 

Reclamada, uma vez que, conforme documentos anexados nos autos, o 

Autor foi fiador da mesma no contrato de aluguel, e, portanto, parte 

legítima na presente ação de regresso. Corroborando: “EMENTA: 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR FIADORES 

CONTRA O LOCATÁRIO – DÍVIDA PAGA PELOS FIADORES – 

SUB-ROGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 831 DO 

CÓDIGO CIVIL – EVENTUAL DIREITO QUE O APELANTE POSSA TER EM 

FACE DOS FIADORES DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando- se que a 

prova do pagamento efetuados pelos demandantes está os autos, e como 

a obrigação incumbia ao recorrente, mas foram os recorridos que a 

cumpriram, sub-rogaram nos direitos do credor original, justificando a 

procedência da ação regressiva. (TJ-SP – APL: 00049917020128260625 

SP 004991-70.2012.8.26.0625, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

12/05/2015, 17ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/05/2015). Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

ingressou com a presente ação de Regresso contra a Reclamada, 

alegando que foi fiador desta no contrato de aluguel, em que a Ré era 

Locatária, contudo, deixou de pagar aluguéis e condomínios, o que 

acarretou em uma ação de execução sob o nº 

8033839-64.2018.811.0001, em que a locadora ingressou contra as 

partes desse processo, pleiteando o pagamento de R$ 11.990,40. Informa 

ainda que, como fiador, e solidariamente responsável pelos aluguéis foi 

réu naquele processo, e efetuou o pagamento da dívida, no montante de 

R$ 10.000,00, onde a credora deu por quitado. Isto posto, requer o 

pagamento do dano material, no valor de R$ 15.357,37, já atualizado. A 

Reclamada, em sede de defesa, meritoriamente argumenta que o Autor 

quem a procurou para realizar parceria com a sua filha, que era dentista 

recém formada, e que ficaria responsável pelas dividas do condomínio e 

aluguel. Pugna pela improcedência da ação. Pois bem, analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, restou incontroversa que o 

Autor foi fiador no contrato de locação em que a Reclamada era locatária, 

e que foi objeto de execução na ação nº 8033839-64.2018.811.0001, 

onde o Reclamante quitou a dívida pelo valor de R$ 10.000,00, conforme 

documentos anexos nos autos. Registro que, o Reclamante se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia ao requerer o seu direito, conforme 

art. 373, I, do CPC, e comprovou o pagamento de R$ 10.000,00, realizado 

no processo nº 8033839-64.2018.811.0001, para quitar a dívida o contrato 

em que figurou como fiador, na qual a obrigação de pagar era da 

Reclamada, uma vez que esta é quem era a locatária, motivo qual acolho 

os pedidos formulados na inicial, diante da possibilidade do fiador poder 

executar o afiançado. Corroborando: “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REGRESSO, CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. 

Hipótese em que a autora, na condição de fiadora, foi demandada em ação 

monitória que teve por objeto a cobrança da obrigação afiançada, vindo a 

satisfazer o pagamento da dívida. 2. Direito de regresso previsto nos 

artigos 831 e seguintes, do Código Civil, sendo que a reparação dos 

prejuízos suportados pela parte que prestou fiança deve ser integral. 3. 

Majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor 
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do procurador da autora, APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS – AC: 

70079464822, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 

23/05/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/05/2019). Por outro lado, entendo que o pagamento deva 

incidir somente no valor de fato dispendido pelo reclamante, que foi de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), uma vez que caso assim não fosse, haveria o 

enriquecimento ilícito do mesmo. Por fim, rejeito o pedido de litigância de 

má-fé formulado pela reclamada, uma vez que restou caracterizado nos 

autos a licitude do Autor ao ajuizar a ação de regresso. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDENCIA DA 

AÇÃO e o faço para: CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido 

pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso (22/08/2019). 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé formulado pela Reclamada. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Julio Cesar Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009785-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA MEDINA MOREIRA REQUERIDO: AGUAS 

GUARIROBA SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DEBITO proposta por ANA PAULA MEDINA 

MOREIRA, em desfavor de AGUAS GUARIROBA, todos qualificados nos 

autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, contrato 

44773747, no valor de R$30,70 (trinta reais e setenta centavos); contrato 

nº 4487403 R$106,86 (cento e seis reais e oitenta e seis centavos); 

contrato nº 45347183 R$75,77 (setenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos) e contrato nº 45823946 R$493,41 (quatrocentos e noventa e 

três reais e quarenta e um centavo), promovidos pela reclamada, tendo 

seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos 

que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são 

atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus 

da prova. A requerida apresentou defesa fundamentando que inexiste o 

dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da 

inadimplência da parte autora. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 26090974. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar 

de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado, razão não assiste. 

Isto porque não é obrigatória a reclamação administrativa. A autora pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, a reclamada colacionou aos autos Termo de 

contratação de água potável, devidamente assinado pela reclamante ID 

(26155329), bem como ainda, colacionado documento pessoal junto ao 

termo. Vale frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no Termo 

de contratação de água, e nos documentos pessoais, bem como Termo de 

Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Ainda, tendo a reclamada apresentado o Termo de contratação 

devidamente assinado caberia a reclamante apresentar prova de quitação 

dos valores em aberto, o que também não fez. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da 

Turma Recursal TJ/MT: E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO ASSINADO 

APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 
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nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim 

de condenar a reclamante a pagar o valor total de R$ 971,89 (novecentos 

e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação; Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte 

reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também 

incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte 

Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do 

Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1010749-15.2019.8.11.0001 Reclamante: CLERISTON 

MARQUES DE OLIVEIRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pela demandada, como o mérito é favorável à 

parte Ré, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ela invocada 

em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 136,64, ao argumento de que desconhece o mesmo. 

A Reclamada, em contestação, alega que o Reclamante é cliente da 

empresa, e que a cobrança é referente a serviços contratados através da 

linha telefônica de nº (65) 99692-6497, contudo deixou de adimplir com 

suas obrigações, e, por isso, teve seus dados inseridos no cadastro de 

proteção ao crédito, inexistindo o dever de indenizar. A defesa veio 

instruída com áudio mp3. O Reclamante não apresentou impugnação. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de áudios em mp3, o qual não foi impugnado pelo Reclamante. 

Ademais, não trouxe a Reclamante nenhuma prova de que tenha efetuado 

o pagamento das faturas, aliado ao fato de que ocultou tais informações 

em sua petição inicial, inclusive sequer impugnado o áudio juntado pela Ré. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho _RI 

000212134201481601810 PR 0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) 

(TJ-PR)_ Data de publicação : 19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE 

DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto não restou 

comprovada conduta ilícita desta ao inserir o nome do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito comprovado. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Rejeito, 

contudo, o pedido de litigância de má-fé atribuído ao patrono da parte 

reclamante, uma vez que a litigância de má-fé é passível de aplicação tão 

somente à parte autora, não sendo possível atribuí-la ao patrono do 

mesmo e, se a parte reclamada entender a ocorrência de atos temerários 

ou de má-fé por parte do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, 

conforme art. 32, parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EM AÇÃO PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada 

possível violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, 

LIV, da Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de 

instrumento para determinar o processamento dos recursos de revista. 

Agravos de instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS 

PELA LEI 13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EM AÇÃO PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência 

do TST é no sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese 

de litigância de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do 

art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo 

ser imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Quanto ao pedido contraposto, acolho, em razão da comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante. Por fim, quanto à alegação do 

Reclamante de que não recebeu notificação da Ré sobre a inclusão do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, imperioso destacar que, o 

entendimento já está consolidado através da súmula 359 do STJ que a 

responsabilidade da notificação é da administradora do banco de dados e 

não do credor. Corroborando: “AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO 

- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE INADIMPLEMENTES 

SERASA - DEVER DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR, ANTES DO 

RESPECTIVO REGISTRO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO 
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REPETIVO E PELA SÚMULA 359 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA 

CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 1.013 

DO CPC/15 PARA JULGAMENTO DO MÉRITO - INSCRIÇÃO ILEGAL, ANTE 

A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CANCELAMENTO DO REGISTRO 

- MEDIDA QUE SE IMPÕE - EXÊGESE DO ART. 43, § 2º DO CDC - 

PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 15ª C. Cível - 

AC - 1617753-0 - Curitiba - Rel.: Elizabeth M F Rocha - Unânime - - J. 

05.04.2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada o valor 

de R$ 136,64 (cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do vencimento do débito. OPINO ainda pela condenação da 

parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de 

má-fé em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do CPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007430-39.2019.8.11.0001
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GLAUBER DE BARROS BAMBIRRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007430-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GLAUBER DE BARROS BAMBIRRA REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária 

a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela reclamada, porquanto a compra realizada pelo autor 

foi feita por meio do sítio da parte ré, devendo, portanto, responder aos 

termos da ação em razão da solidariedade que se estabelece entre os 

fornecedores de bens e serviços e o fabricante, nos termos do art. 18 do 

CDC. Aliás, impende registrar que fica a critério da vítima/consumidor a 

escolha de contra quem irá demandar em razão de relação de consumo na 

qual se viu lesado. Passo ao exame do mérito. O reclamante alega ter 

adquirido por meio do sitio www.mercadolivre.com, 01 (um) Ar 

condicionado LG DUAL INVERTER 18.000 BTUS, no valor de R$ 1.899,00 

(mil oitocentos e noventa e nove reais) e frete no valor de R$ 105,00 

(cento e cinco reais). Afirma que após efetuar o pagamento dos valores o 

vendedor parou de responder o autor e apagou sua conta na plataforma 

do requerido, ficando o autor impossibilitado de manter contato, assim, 

realizou o cancelamento da compra, oportunidade em que foi restituído 

apenas pelo valor pago pelo ar condicionado, entretanto, até a presente 

data não houve o estorno do valor dispendido com o frete do produto que 

não fora entregue. Esclarece que tentou resolver o problema 

administrativamente, porém, não obteve êxito. Por fim, requer a restituição 

do valor pago pelo frete do produto, bem como, indenização por danos 

morais. Por sua vez, o reclamado sustenta que não possui 

responsabilidade pelo evento danoso, uma vez que o beneficiário do 

pagamento do frete foi o vendedor do produto, assim, eventual ação 

indenizatória deveria ser ajuizada em face do mesmo, uma vez que atua 

apenas como facilitadora de pagamentos online. Com efeito, a relação 

jurídica havida entre as partes é de consumo, sujeita às regras do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, 

em razão da vulnerabilidade caracterizada pela hipossuficiência 

probatória, com base no art. 6º, VIII, do CDC. São incontroversas as 

alegações do autor quanto à compra de 01 (um) Ar condicionado + frete, 

via sítio eletrônico da parte ré e o cancelamento da referida compra sem o 

estorno do valor pago pelo frete e, em se tratando de venda eletrônica, 

nos termos do art. 34 do CDC, decorre a responsabilidade do fornecedor 

pela entrega de mercadoria ou o dever de restituição do preço, mesmo 

que a entrega seja realizada por serviço terceirizado. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostado, verifica-se que o reclamado 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, por força do 

art. 373, II do CPC, uma vez que não demonstrou o estorno do valor 

referente ao frete da compra realizada pelo autor. Assim, deixou de 

apresentar provas que confirmem suas alegações e comprovem o 

cumprimento contratual. Nessas condições, concluo que a prestação de 

serviço foi falha e, portanto, culmina no seu dever de indenizar a parte 

reclamante pelos danos materiais a ela causados. Imperioso, também, 

destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, depreende-se das provas carreadas aos autos, que houve falha 

da reclamada, sendo patente a sua responsabilidade, na medida em que o 

serviço por ela oferecido é atrativo exatamente por sua segurança e 

confiabilidade. Diante disso, faz-se mister rescindir a contratação e 

determinar a devolução do frete da compra- na forma simples – no valor 

de R$ 105,00 (cento e cinco reais), conforme comprovante de pagamento 

apresentado no Id nº 23843941. De outra banda, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que o autor não comprovou que 

tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em 

função do ocorrido, tratando-se de falha na prestação do serviço, a qual 

não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações 

excepcionais. Não há como se admitir que a situação enfrentada pelo 

autor tenha sido capaz de causar desequilíbrio no seu bem-estar, a ponto 

de lesar os atributos da sua personalidade. A situação em tela retrata 

apenas a ocorrência de um evento do qual qualquer consumidor não está 

isento de experimentar, típico das relações modernas de consumo, cujos 

transtornos são desprovidos de intensidade para exigir uma reparação 

pecuniária. Com efeito, em casos tais, a jurisprudência vem entendendo 

que o mero descumprimento contratual não tem o condão de configurar 

dano moral, exceto em situações excepcionais, que não é o caso. Por fim, 

não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade 

punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não 

havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

COMPRA PELA INTERNET. INSERÇÃO DE ENDEREÇO EQUIVOCADO PELA 

AUTORA. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

PELO FRETE. DANO MORAL INOCORRENTE. Considerando o 

cancelamento da compra pela autora, esta faz jus à repetição do valor 

pago a título de frete. É entendimento assente na jurisprudência desta 

Corte a inexistência de danos morais nos casos de descumprimento 

contratual. Situação dos autos que não se reveste de anormalidade a 

justificar a indenização pleiteada. Sentença mantida. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70072070881, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 

Luiz Pozza, Julgado em: 14-02-2017). Assim, com essas considerações, a 

pretensão exposta na inicial merece parcial acolhida. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para CONDENAR o reclamado a 

restituir o reclamante a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) 
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acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso 

(Súmula 43 STJ); Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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Processo Número: 1007021-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007021-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SIDNEY COSTA BEZERRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T 

E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente, a reclamada suscita preliminar de impugnação ao 

valor da causa, afirmando que a peça inaugural deve indicar o valor 

pretendido pelo autor. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que no 

presente caso o autor pretende a declaração de inexigibilidade de débito, 

bem como a fixação de indenização pelos danos morais sofridos. Nesta 

senda, não é possível o detalhamento do exato valor a ser ressarcido, 

pois o valor indenizatório foi sugerido como mera estimativa, podendo não 

ser considerado para a composição do valor da causa. Corroborando: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS 

MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por 

danos morais tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma 

sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta 

forma, não se faz impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das 

custas processuais. A atribuição de valor à causa por estimativa ou 

equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória. Possibilidade de indicação do valor de 

alçada como valor da causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

23/03/2016). Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante 

alega que possui um plano mensal Vivo Pós 6GB junto à requerida no valor 

mensal de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 

referente a linha telefônica nº 65-99685-1235. Sustenta que no mês de 

julho/2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 238,88, entretanto, afirma 

que não solicitou qualquer alteração de plano, tampouco contratação de 

valores. Deste modo, pugna pela condenação da reclamada a declaração 

de inexistência do débito referente ao valor acima do contratado, além de 

indenização por danos morais. A reclamada, em defesa, informa que o 

valor contestado é devido uma vez que decorre da utilização e tarifação 

de serviços não abarcados pelo plano do autor mas que foram 

efetivamente prestados pelo empresa de telefonia. Ademais, sustenta a 

inocorrência de comprovação de danos morais passível de indenização, 

razão pela qual pugna pela improcedência da ação. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Da análise do processo e dos 

documentos a ele acostados, verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), vez 

que não juntou nenhum documento que comprove a efetiva utilização dos 

serviços que oneraram significativamente a fatura do reclamante, 

tampouco apresentou gravações da ligação onde poderia demonstrar a 

contratação de serviços adicionais ou o próprio contrato, tendo juntado ao 

processo apenas cópia de telas da internet com o histórico de consumo 

do cliente, porém, por se tratar de provas produzidas unilateralmente, não 

são suficientes para comprovar a celebração do negócio jurídico. Por sua 

vez, o reclamante comprovou suas alegações através da juntada das 

faturas discutidas no caso em apreço em que demonstra que, de fato, 

houve o aumento injustificado no mês de julho/2019 referente a cobrança 

de serviço não utilizado. Assim, presume-se que os valores cobrados em 

excesso são indevidos, uma vez que não houve comprovação da efetiva 

contratação/utilização, estando revestidas de verossimilhança as 

alegações feitas na inicial. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

determinar que são direitos básicos do consumidor a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço (Código de Defesa do Consumidor, 

art. 6º, inciso III) e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (Código de 

Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso IV). O mesmo código veda ao 

fornecedor de produtos e serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço (Código 

de Defesa do Consumidor, art. 39, inciso III). Ademais, não poderia a 

empresa de telefonia ofertar os serviços/produtos sem a aceitação prévia 

e expressa anuência do consumidor, e ainda que ocorresse a 

contratação, deveria disponibilizar os termos contratuais de forma 

acessível àquele que dispõe a utilizar seus serviços. Deste modo, deve 

ser declarado indevido o valor cobrado a maior do consumidor na fatura 

do mês de julho/2019 no importe de R$ 136,36 (cento e trinta e seis reais e 

sessenta e três centavos). De outra banda, não merece prosperar o 

pedido de reparação em danos morais, vez que a situação vivenciada não 

se afigura capaz de causar danos a personalidade do reclamante. Cumpre 

registrar que, o mero envio de faturas indevidas, sem a efetivação da 

inserção do nome do destinatário em cadastros de proteção ao crédito, 

ou, ainda, a suspensão do serviço, não é capaz de gerar abalo moral 

passível de indenização. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que o 

autor não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação 

atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não 

alcança o patamar de autêntica lesão à imagem da empresa frente aos 

seus clientes, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável, portanto. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. 

DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. Relatou o autor cobranças oriundas de valores que 

não contratou. Fraude devidamente comprovada. Conquanto a cobrança 

tenha sido reputada indevida, não foi demonstrado o dano moral alegado. 

Não há qualquer elemento nos autos indicando que a cobrança indevida 

tenha causado maiores transtornos à parte autora, notadamente porque 

sequer houve inscrição negativa, tampouco a mera notificação do art. 43, 

§ 2º do CDC. No mais, não houve pagamento indevido, qualquer 

comprovante de danos materiais e as rés, ao tomarem conhecimento da 

fraude, adotaram as providências cabíveis, no sentido de desconstituir o 

débito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006692222, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na inicial e o faço para 

DECLARAR a inexistência do débito referente a cobrança indevida no 

valor de R$ 136,63 (cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) 

na fatura do mês de julho/2019 objeto do contrato nº 0367869730. 

Outrossim, OPINO pela improcedência do pedido de danos morais. 

MANTENHO a liminar concedida no id nº 23766859. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 
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arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007021-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007021-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SIDNEY COSTA BEZERRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T 

E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente, a reclamada suscita preliminar de impugnação ao 

valor da causa, afirmando que a peça inaugural deve indicar o valor 

pretendido pelo autor. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que no 

presente caso o autor pretende a declaração de inexigibilidade de débito, 

bem como a fixação de indenização pelos danos morais sofridos. Nesta 

senda, não é possível o detalhamento do exato valor a ser ressarcido, 

pois o valor indenizatório foi sugerido como mera estimativa, podendo não 

ser considerado para a composição do valor da causa. Corroborando: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS 

MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por 

danos morais tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma 

sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta 

forma, não se faz impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das 

custas processuais. A atribuição de valor à causa por estimativa ou 

equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória. Possibilidade de indicação do valor de 

alçada como valor da causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

23/03/2016). Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante 

alega que possui um plano mensal Vivo Pós 6GB junto à requerida no valor 

mensal de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 

referente a linha telefônica nº 65-99685-1235. Sustenta que no mês de 

julho/2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 238,88, entretanto, afirma 

que não solicitou qualquer alteração de plano, tampouco contratação de 

valores. Deste modo, pugna pela condenação da reclamada a declaração 

de inexistência do débito referente ao valor acima do contratado, além de 

indenização por danos morais. A reclamada, em defesa, informa que o 

valor contestado é devido uma vez que decorre da utilização e tarifação 

de serviços não abarcados pelo plano do autor mas que foram 

efetivamente prestados pelo empresa de telefonia. Ademais, sustenta a 

inocorrência de comprovação de danos morais passível de indenização, 

razão pela qual pugna pela improcedência da ação. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Da análise do processo e dos 

documentos a ele acostados, verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), vez 

que não juntou nenhum documento que comprove a efetiva utilização dos 

serviços que oneraram significativamente a fatura do reclamante, 

tampouco apresentou gravações da ligação onde poderia demonstrar a 

contratação de serviços adicionais ou o próprio contrato, tendo juntado ao 

processo apenas cópia de telas da internet com o histórico de consumo 

do cliente, porém, por se tratar de provas produzidas unilateralmente, não 

são suficientes para comprovar a celebração do negócio jurídico. Por sua 

vez, o reclamante comprovou suas alegações através da juntada das 

faturas discutidas no caso em apreço em que demonstra que, de fato, 

houve o aumento injustificado no mês de julho/2019 referente a cobrança 

de serviço não utilizado. Assim, presume-se que os valores cobrados em 

excesso são indevidos, uma vez que não houve comprovação da efetiva 

contratação/utilização, estando revestidas de verossimilhança as 

alegações feitas na inicial. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

determinar que são direitos básicos do consumidor a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço (Código de Defesa do Consumidor, 

art. 6º, inciso III) e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (Código de 

Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso IV). O mesmo código veda ao 

fornecedor de produtos e serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço (Código 

de Defesa do Consumidor, art. 39, inciso III). Ademais, não poderia a 

empresa de telefonia ofertar os serviços/produtos sem a aceitação prévia 

e expressa anuência do consumidor, e ainda que ocorresse a 

contratação, deveria disponibilizar os termos contratuais de forma 

acessível àquele que dispõe a utilizar seus serviços. Deste modo, deve 

ser declarado indevido o valor cobrado a maior do consumidor na fatura 

do mês de julho/2019 no importe de R$ 136,36 (cento e trinta e seis reais e 

sessenta e três centavos). De outra banda, não merece prosperar o 

pedido de reparação em danos morais, vez que a situação vivenciada não 

se afigura capaz de causar danos a personalidade do reclamante. Cumpre 

registrar que, o mero envio de faturas indevidas, sem a efetivação da 

inserção do nome do destinatário em cadastros de proteção ao crédito, 

ou, ainda, a suspensão do serviço, não é capaz de gerar abalo moral 

passível de indenização. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que o 

autor não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação 

atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não 

alcança o patamar de autêntica lesão à imagem da empresa frente aos 

seus clientes, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de 

mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável, portanto. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. 

DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

SENTENÇA MANTIDA. Relatou o autor cobranças oriundas de valores que 

não contratou. Fraude devidamente comprovada. Conquanto a cobrança 

tenha sido reputada indevida, não foi demonstrado o dano moral alegado. 

Não há qualquer elemento nos autos indicando que a cobrança indevida 

tenha causado maiores transtornos à parte autora, notadamente porque 

sequer houve inscrição negativa, tampouco a mera notificação do art. 43, 

§ 2º do CDC. No mais, não houve pagamento indevido, qualquer 

comprovante de danos materiais e as rés, ao tomarem conhecimento da 

fraude, adotaram as providências cabíveis, no sentido de desconstituir o 

débito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006692222, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na inicial e o faço para 

DECLARAR a inexistência do débito referente a cobrança indevida no 

valor de R$ 136,63 (cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) 

na fatura do mês de julho/2019 objeto do contrato nº 0367869730. 

Outrossim, OPINO pela improcedência do pedido de danos morais. 

MANTENHO a liminar concedida no id nº 23766859. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 
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fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005529-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE MOURA APOITIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005529-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ORLANDO DE MOURA APOITIA JUNIOR REQUERIDO: COMPANHIA 

THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE 

INTERCAMBIO LTDA. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. O caso em análise se trata de relação consumerista, 

onde todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo 

respondem solidária e objetivamente pelos danos causados na prestação 

dos serviços, na forma dos artigos 7°, parágrafo único, e 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 7° Os direitos previstos neste 

código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna 

ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo. Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Da mesma forma, o art. 25, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor, também prevê a solidariedade entre os 

causadores do dano: Art. 25. É vedada a estipulação contratual de 

cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar 

prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um 

responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente 

pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Desse modo, 

conforme o acordo celebrado (Id 25587831), o pagamento de R$ 7.452,00 

(sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) abrangeu o pedido 

principal e os acessórios, bem como a renúncia a quaisquer outros 

direitos e valores, que tenha como objeto o da presente demanda. 

Portanto, tratando-se de acordo realizado entre o autor e um dos réus com 

responsabilidade solidária, esse acordo abrange todos os danos sofridos 

pelo demandante, nada mais restando a ser indenizado, bem como 

favorece a ré RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO 

LTDA.., diante da solidariedade existente entre eles e em conformidade 

com o que dispõe o art. 844, § 3º, do Código Civil, do que segue que a 

demanda deve ser extinta em relação à codevedora RCI BRASIL - 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR TERCEIROS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SEM 

RESSALVAS QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO 

DO FEITO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. Resta prejudicado o 

exame do apelo interposto pela co-ré, ante a superveniência do acordo 

firmado entre o autor e o banco co-réu, no qual, sem ressalvas, o 

demandante desistiu do prosseguimento da ação, concordando com a 

extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III, do 

CPC. Ademais, o § 3º do art. 844 do Código Civil é claro ao dispor que a 

transação extingue a dívida com relação aos co-devedores, quando 

firmada entre o credor e um dos devedores solidários. Apelação 

prejudicada”. (Apelação Cível Nº 70064481864, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 12/11/2015). APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO NO PRODUTO (APARELHO 

CELULAR) - RESPONSABILIDADE VERIFICADA - HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E A FABRICANTE - 

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA - 

IMPEDIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO COM UM DOS DEVEDORES QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS - 

SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO - SEGUNDO APELO 

PROVIDO E PRIMEIRO APELO PREJUDICADO. Embora os fornecedores 

sejam responsáveis solidariamente perante o consumidor, conforme 

legislação consumerista, a prestação é uma só. [...] No caso de 

responsabilidade solidária entre os fornecedores, em havendo o 

pagamento da obrigação por um deles, ainda que por meio de acordo, 

resta cumprida a obrigação perante o credor, nos termos das regras da 

solidariedade e transação previstas no Código Civil.? (Ap nº 56164/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) Ressalto, ainda, que 

este é o entendimento adotado pela Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO 

FORMULADO ENTRE O CONSUMIDOR E UM DOS DEMANDADOS. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO 

CONTRA A OUTRA EMPRESA. IMPEDIMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. ART. 487, III DO CPC. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA 

DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.º, DO CC/2002. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Trata-se de 

ação em que o Recorrido busca indenização por danos morais e materiais, 

em razão cancelamentoo de reserva de locação de automóvel. 2. Em se 

tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre o 

Recorrido e uma das demandadas, no processo, aproveita a corré 

remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 

844, § 3.º, do CC. 3. Sentença desconstituída. 4. Recurso conhecido e 

provido. (RI nº 0031395-65.2016.811.0002, Relator Alex Nunes de 

Figueiredo, Data do Julgamento: 20/08/2019). Assim, OPINO pela 

homologação do acordo firmado pelas partes neste processo, constante 

no Termo acostado no Id 25587831para que surta os efeitos jurídicos e 

legais, por consequência, OPINO pela EXTINÇÃO da obrigação solidária da 

Reclamada RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO 

LTDA., não cabendo, portanto, o prosseguimento do presente feito. Em 

consequência, OPINO pela extinção do processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se os autos dando as baixas necessárias. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007785-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007785-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: 

RAFAELA DA SILVA GOMES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposto por CENTRO PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE 
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MARIA DE SOUZA PEREIRA – ME em desfavor de RAFAELA DA SILVA 

GOMES, todos qualificados nos autos. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado 

pelas partes neste processo, constante no Termo acostado no ID 

25889763 , para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada 

sendo requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006003-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006003-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REINALDO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, consoante preconiza 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado. 

Assim, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no 

valor de R$ 467,47 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e 

sete centavos), com data de inclusão em 25/05/2019, promovidos pela 

reclamada. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

não possui qualquer relação jurídica com a instituição financeira. Por sua 

vez, em contestação o reclamado afirma que não praticou qualquer ato 

ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez que o 

reclamante contratou cartão de crédito, logo a negativação é devida, vez 

que não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento dos 

débitos. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015. Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, trazendo várias faturas desde o ano de 2018 que 

demonstram a utilização dos serviços e pagamentos realizados. Além 

disso, de acordo com as provas dos autos, constam pagamentos 

realizados. Dessa forma, depreende-se que se houve pagamento, é 

porque houve contrato. Não há como aludir que um estelionatário se utilize 

de dados pessoais e ainda sim assuma a incumbência do pagamento. 

Cumpre salientar, que no Áudio apresentado, aos 02mine57segundos, o 

Autor confirma a atendente da Reclamada, justamente o valor do débito 

referente a negativação, pois pretende fazer o pagamento para liberação 

do limite do cartão de crédito. Logo, como supramencionado não há como 

aludir que um estelionatário tivesse a intenção de proceder pagamento 

para utilização do cartão de crédito. Ademais, não se pode negar, na 

contemporaneidade, de call center, informática, tecnologia, que muitos 

contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das 

partes. Negar isso é ignorar à modernidade dos contratos via internet e 

call center. Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a prova 

unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do 

Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a 

parte Reclamante chegou a pagar algumas prestações/faturas, bem como 

várias notas fiscais foram emitidas em seu nome. Portanto se adimpliu o 

contrato, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a 

Reclamada. Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de 

Mato Grosso. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. 

NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS . 

CARTÃO DE CRÉDITO (ELO PLUS) A RECLAMADA TROUXE AS FATURAS 

BEM COMO REGISTROS DE PAGAMENTOS QUE CONFIRMAM A RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRESENÇA DE 

COMPORTAMENTO MALICIOSO DA PARTE AUTORA ? LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS DE OFÍCIO 

- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Processo nº 80447478320188110001, Turma Recursal de 

Mato Grosso, Relator Alex Nunes de Figueiredo, julgamento em 

09/04/2019) (destaquei) RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA 

- DÉBITO COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte 

Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação 

jurídica que os envolve através de fartos documentos que comprovam a 

contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e 

utilização, sendo que a Reclamante sequer impugnou tais faturas, 

tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do mesmo em 

impugnar e não o fez. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso 

Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato 

Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 

19/06/2018). (destaquei) EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$108,77 (cento e oito reais e setenta e 

sete centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

HISTÓRICO DE PAGAMENTO E CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a qual 

condenou a Ré ao pagamento, a título de danos morais, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte Autora nega a relação jurídica com 

a Recorrente, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$108,77 (cento e oito reais e 

setenta e sete centavos). 3. Insurge a parte vencida, em matéria recursal, 

pugnando pela reforma da sentença de piso para reconhecer o débito 

discutido e, consequentemente, afastar a incidência dos danos morais. 4. 

Em análise detida dos autos, verifico nas provas trazidas pela parte 

Recorrente que há um farto histórico de utilização e pagamento das 

faturas referentes número (65)9661-XXXX, bem como, foi demonstrada a 

origem do débito que ensejou a negativação da Autora. 5. Nesse sentido, 

é possível verificar a existência da relação jurídica através das telas 

sistêmicas trazidas nos autos pela Recorrente razão pela qual a reforma 

da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo 

juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial. 

6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado nº 

0049014-74.2017.811.0001 Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Patrícia Ceni, julgamento em 26/06/2018). (destaquei) Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como: 

Reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao 
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pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em 

favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código 

de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis 

ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVISTA PORTAL SAUDE - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002765-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA REQUERIDO: REVISTA 

PORTAL SAUDE - EIRELI - ME Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Sem preliminares, passo à análise do mérito. 

Trata-se de reclamatória indenizatória onde objetiva a parte autora a 

condenação da Reclamada ao pagamento de danos materiais e morais 

decorrentes de suposto descumprimento contratual. Em primeiro momento, 

cumpre ressaltar que o contrato estabelecido entre as partes se trata de 

serviço revertido para a cadeia produtiva da empresa do autor e se 

transforma em insumo, até porque objetiva alcançar o lucro da captação 

de novos clientes. Não se trata, portanto, de um produto final que possa 

inserir o contrato no conceito de relação de consumo apto a atrair a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há que se 

falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. 

Isto posto, tenho que para melhor elucidação da lide, deve-se separar os 

fatos causadores da suposta lesão e analisa-los de maneira distinta, quais 

sejam. - Danos materiais decorrentes de suposto descumprimento 

contratual a respeito da devolução da quantia paga como informe 

publicitário; - Danos morais decorrente do descontentamento com o 

serviço contratado, bem como por suposto “envolvimento” nas discussões 

entre os prepostos da empresa reclamada. Pois bem. A respeito dos 

danos materiais, verifica-se que este decorre de descumprimento no 

acordo pactuado onde restou acordado a devolução dos valores gastos. 

Entendo que não cabe aqui a discussão do motivo da pactuação, tão 

somente a sua existência, fato este documentado nos autos. Ocorre que a 

parte reclamada é ilegítima para se responsabilizar a respeito deste, haja 

vista que o contrato não fora realizado com ela. Com efeito, para 

comprovação do alegado, a parte reclamante colaciona tao somente e-mail 

enviado para si, de onde se extrai uma confissão de divida relacionado ao 

montante devido. Entretanto, tal e-mail fora enviado e assinado pelo Sr. 

Paulo Moro, representante de empresa distinta da reclamada, de modo que 

a relação deste era tão somente de franqueada e franquia. O contrato de 

franquia da forma com que é utilizado atualmente, dá certos direitos a 

ambos de operarem sem que haja total ciência do que ambas as partes 

estão fazendo – embora haja sim, fiscalizações por parte dos 

franqueadores em suas franquias, estas ocorrem meramente para 

assegurar que o contrato está sendo cumprido e de maneira alguma liga 

necessariamente as ações de um empresário ao outro. Ora, seria inviável 

falar de responsabilidade do franqueador sobre atos das franquias uma 

vez que empresas como McDonald’s possuem milhares de 

estabelecimentos espalhados no mundo funcionando sob contratos de 

franquias e tomar responsabilidade pelos atos de cada um destes 

estabelecimentos para si apenas desencorajaria que este tipo de contrato 

fosse implementado. Logo é preciso ver franqueador e franqueado, 

embora ligados pelo contrato, de forma independente quando se diz 

respeito a atos cometidos que não dizem respeito ao pactuado em 

contratos. Ressalta-se que no caso em tela não estamos discutindo 

qualquer falha na prestação de serviço, mas tão somente atos realizados 

por pessoas jurídicas distintas. Posto isto, haja vista o acordo para 

pagamento ter se dado entre o autor e a empresa franqueada, esta é a 

responsável para tal, e não a franqueadora, haja vista que não praticou 

diretamente de nenhum ato ensejador dos danos materiais alegados. 

Entretanto, o mesmo não pode se dizer dos supostos danos morais, posto 

que existe a participação direta dos prepostos da reclamada. O ato 

perpetrado é inconteste nos autos, restando tão somente a discussão a 

respeito da existencia de danos indenizáveis. Com efeito, não se tratando 

de dano moral in res ipsa, cabia ao reclamante a comprovação dos danos 

alegados, o que não o fez no caso em tela, não juntando qualquer 

documentação apta a comprovação do alegado. Nesta esteira, o fato de 

ter dividido paginas na revista com concorrente direto não é suficiente 

para, unicamente, ensejar a indenização pleiteada, de modo que trata-se 

unicamente de desconforto caracterizado como mero dessabor do dia a 

dia. Ademais, não há que se falar nem mesmo em descumprimento 

contratual, haja vista que inexiste contrato de exclusividade. De igual 

modo, a discussão que teria o reclamante “presenciado” de maneira 

indireta, posto que recebia os e-mails enviados também não são 

suficientes para ensejar os danos pleiteados. Ora, ainda que foram 

proferidas ofensas e palavras de baixo calão, como “babaca” ou “seu 

bosta pau no cu” e ainda “merda inútil”, estas não foram direcionadas ao 

autor, que sequer era mencionado na discussão. Tratou-se unicamente de 

uma discussão com ofensa entre as partes envolvidas, pessoas distintas 

do reclamante, o que teve acesso unicamente por força de ter recebido os 

e-mails enviados entre as partes. Ademais, a discussão se deu de 

maneira privada e confidencial, sem plateias, e não de forma publica, em 

espaço aberto, de modo que não houve qualquer repercussão a respeito 

do fato de modo a macular a imagem do reclamante perante a sociedade. 

Entendo, portanto, pela ausência de danos na esfera extrapatrimonial, 

posto que o ato danoso não fora suficiente para ultrapassar a esfera do 

mero dessabor, razão pela qual não há que se falar em pretensão 

indenizatória desta natureza. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação para: 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Felipe Fernandes Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005560-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DA SILVA LIMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))
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RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005560-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS RAFAEL DA SILVA LIMEIRA REQUERIDO: 

SERASA S/A., CLARO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLOS RAFAEL DA SILVA LIMEIRA em desfavor de 

SERASA S.A e CLARO S.A, todos qualificados nos autos. O requerente 

afirma que em agosto de 2019, o requerente e seus colegas de trabalho 

acessaram o site www.serasaconsumidor.com.br de propriedade da 

primeira requerida com a intenção de verificar seu score. Para sua 

surpresa, verificou que constava uma restrição em seu nome perante a 

segunda requerida no valor de R$ 161,90 (cento e sessenta e um reais e 

noventa centavos), que em tese, teria sido promovida pela segunda 

reclamada, a empresa Claro S/A. Afirma, ainda, que desconhece o 

suposto débito que deu origem à inscrição indevida, bem como o valor que 

lhe é atribuído. Requer a procedência da lide para condenar a demandada 

ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a inversão do 

ônus da prova. A primeira requerida Serasa S/A apresentou defesa 

fundamentando que a plataforma “serasa limpa nome” é um portal de 

negociação, que coloca os consumidores em contato com muitas 

empresas para negociar dívidas que podem estar negativadas ou não. 

Aduz que nenhuma pessoa, física ou jurídica, poderá acessar a 

plataforma para pesquisar dívidas de outras pessoas. Sustenta ainda, que 

verificou o log do débito e consta a especificação: “NEGATIVATED: 

FALSE”, o que significa que o débito não está negativado. Por fim, informa 

que em pesquisa para o CPF do autor com a data de vencimento do 

acordo que constava na plataforma: 07/08/2019 e verificou-se que não 

constaram dívidas da credora Claro. Assim, requer a improcedência da 

ação. A segunda reclamada aduz que muito embora a parte autora 

mantivesse vínculo com a ré por meio da contratação da linha nº 65 

99302-6097, habilitada na modalidade Claro Controle, no valor de R$ 71,99, 

em 21/10/2015, por meio de televendas, não houve restrições efetuadas 

pela operadora ré. Afirma que o autor não junta a comprovação da 

negativação do débito, uma vez que seu nome não se encontra inscrito em 

tais órgãos, dessa forma, requer a improcedência da ação vez que 

inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito. 

Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, no ID 25024888. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante à preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo 

Reclamado, razão não assiste. Isto porque não é obrigatória a reclamação 

administrativa. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar. Analisado o processo e 

documentos que o instruem, verifica-se que a ação trata de pedido de 

indenização por danos morais devido à negativação indevida, entretanto, 

mesmo com a inversão do ônus probatório, o Autor não logra êxito em 

comprovar seu pedido, inclusive, não juntou aos autos certidão de 

inclusão de seu nome nos órgãos protetores de crédito. É de se ressaltar 

que, em tais casos, caberia ao autor se desincumbir do ônus probatório 

que lhe competia, conforme preceitua o art. 373, I, do NCPC, de comprovar 

a existência da alegada restrição de seu nome, e, destarte, dos danos 

advindos do referido apontamento. Nesse sentido, cumpre registrar que o 

dano moral ocorre quando há ofensa à honra, privacidade, dignidade, 

intimidade, imagem ou ao próprio corpo físico, no caso em tela não há 

comprovação de dano de qualquer dessas espécies. Desta feita, não se 

verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte das Reclamadas, não há se falar em sua condenação 

por danos morais. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE 

PROVA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não há prova nos autos acerca 

da existência de restrição interna do nome da recorrente, bem como não 

restou comprovada a negativa de crédito em razão de suposta restrição 

interna. Note-se que tal prova era de fácil produção, mediante a oitiva do 

atendente da outra instituição financeira que, em tese, informou à 

recorrente que esta não poderia obter o pretendido crédito em razão da 

existência de restrição interna. Por óbvio não se exige da consumidora um 

documento que comprove a existência de restrição interna, no entanto, 

mediante simples prova oral era possível comprovar os fatos alegados na 

inicial. 2. No caso não há que se falar em inversão do ônus da prova, por 

se tratar de prova negativa (inexistência de restrição interna), de 

impossível produção. Neste sentido: CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - APELAÇÃO CÍVEL - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE 

CHEQUES - NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS - FATO DO SERVIÇO 

- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR - SUBSUNÇÃO À 

HIPÓTESE NORMATIVA DO ART. 14, CAPUT, E § 3º DA LEI Nº 8.078/90 - 

INVERSÃO EX LEGE DO ÔNUS DA PROVA - PROCEDÊNCIA. (...) 3 - A 

inversão do ônus da prova requerida com base no Código de Defesa do 

Consumidor (art. 6º, VIII), não pode ser deferida quando resultar na 

exigência de produção de prova negativa por parte do réu, eis que, por 

vezes, se afigura impossível provar-se a não ocorrência de um 

determinado fato. (APC nº 20080110093677 (331867), 2ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. J. J. Costa Carvalho. j. 12.11.2008, unânime, DJU 24.11.2008, 

p. 99) (sem destaques no original). , esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, 

nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0000389-73.2014.8.16.0098/0 - Jacarezinho - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 13.11.2014)... (TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000038973201481600980 PR 

0000389-73.2014.8.16.0098/0 Acórdão (TJ-PR) Data de publicação: 

17/11/2014)”. Diante do exposto, rejeito à preliminar arguida,e no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, bem como: Reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, 

II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015248-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALMEIDA DREHER ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1015248-42.2019.8.11.0001 Reclamante: MICHELLE ALMEIDA 

DREHER ALVES Reclamada: GOL LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminar, passo ao julgamento do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que adquiriu passagens da Reclamada, ida e volta, para os 

trechos Cuiabá a São Paulo na ida dia 04/03/2019 e a volta São Paulo a 

Cuiabá no dia 19/03/2019, e que teve problemas no voo com destino a 

Cuiabá, pois realizou o despacho da mala e check in, contudo foi 

informada que o voo havia sido cancelado, - que a Reclamada informou 

que só teria novo voo daqui a 2 (dois) dias, - que teve que adquirir nova 

passagem, de outra companhia para retornar a Cuiabá, motivo qual requer 

a restituição em dobro, além de danos morais. Em defesa a Reclamada 

sustenta que o cancelamento do voo contratado pela Autora ocorreu em 

razão de motivos técnicos operacionais, e, portanto, excluindo sua 

responsabilidade. Pugnando a improcedência da ação. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou 

incontroverso o cancelamento do voo inicialmente contratado pela 

Reclamante, com destino final à Cuiabá/MT, contudo, registra-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do 

art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar a legalidade de seus atos, assim como não trouxe nenhuma 

prova relativa às alegações de que ocorreram problemas técnicos 

operacionais, tampouco que não havia outro voo para reacomodar a 

Reclamante, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente 

com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, por se 

tratar de prova única, produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. A 

situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetida por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Do mesmo modo, acolho parcialmente o 

pedido de indenização por danos materiais, uma vez que, restou 

devidamente comprovados pela Reclamante a aquisição de nova 

passagem, no montante de R$ 1.210,84 (hum mil duzentos e duzentos e 

dez reais e oitenta e quatro centavos), contudo na forma simples, uma vez 

que não cabe a aplicação do art. 42 do CDC, no caso em tela, de 

descumprimento contratual. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a ressarcir a título de dano 

material a Reclamante, o valor de R$ 1.210,84 (hum mil duzentos e 

duzentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), na forma simples, 

devendo tal valor ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do desembolso, CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), o qual deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a 

partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008146-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTYNA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008146-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA CRISTYNA LEITE FERREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGENCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LAURA CRISTYNA LEITE FERREIRA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ – 

S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO, 

todos qualificados nos autos. A requerente afirma que é inquilina de imóvel 

da matrícula N°12012-0. Afirma que no mês de referência 02/2019 e 

seguintes, a conta de consumo simplesmente disparou, indo de R$ 170,00 

(cento e setenta reais) mensais, chegou uma conta no valor de R$506,16 

referentes ao mês 02/2019; R$3.484,22 referente ao mês 03/2019; 

R$925,76 referentes ao mês 04/2019. Aduz que tentou resolver o 

problema administrativamente para que as faturas fossem corrigidas, 

porém não obteve êxito. Informa que segundo informações colhidas junto 

a concessionária, os valores referem-se a multas e a consumo com 

vazamento. Tal vazamento foi localizado por prepostos da promovida em 

sua última visita no local. Afirma que o fornecimento de água na residência 

se encontra SUSPENSO em decorrência do não pagamento das faturas 

mencionadas acima. Requer a concessão de tutela de urgência para 

restabelecimento do serviço de água, bem como requer a procedência da 

ação para que seja declarada a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 

506,16 - 02/2019; 03/2019, no valor de R$ 3.484,22; 04/2019, no valor de 

R$ 925,76; 06/2019, no valor de R$ 856,64; 07/2019, no val o r de R$ 

92,55 e 08/2019, no valor de R$ 92,55, condenação de danos morais no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

liminar fora deferida na data de 18/09/2019. A requerida apresentou 

defesa arguindo preliminar a incompetência do juizado. No mérito alega 

que agiu no exercício regular de direito, visto que fora constatada fraude 

no medidor instalado na unidade consumidora do reclamante, não havendo 

o que se falar em inexistência de débito, tampouco danos morais. Ao final, 

pugna pela condenação do autor ao pagamento dos valores inadimplidos. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25608878. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. A 

autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 
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consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora não merece prosperar. Em que 

pesem às alegações autorais, verifico que há vários documentos 

acostados pela Reclamada que demonstram que houve furo no hidrômetro 

e procedimento que visava o registro incorreto da água no hidrômetro 

pertencente ao imóvel da Autora. Constato em 21/02/2019 houve vistoria 

no hidrômetro do imóvel constatando que havia um furo no hidrômetro do 

imóvel do Autor que impedia o seu funcionamento, conforme registro 

fotográfico anexo. Portanto, se utilizarmos as provas produzidas pela 

defesa, aliada ao fato que o consumo da Autora aumentou após a troca 

do hidrômetro, conforme histórico acostado pela defesa constatar-se-á 

que realmente houve manobra que visasse utilizar o serviço sem o seu 

registro. Destaca-se que a fatura referente ao mês de março de 2019 não 

refere-se à cobrança de multa, mas sim ao consumo mensal da Autora, o 

que demonstra que após a constatação da irregularidade o consumo 

aumentou de forma significativa. Desse modo, não se afigura a hipótese 

de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si 

só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano 

passível de reparação na esfera patrimonial e extrapatrimonial. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. FRAUDE NO HIDRÔMETRO. MULTA 

E INDENIZAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 

70076172733, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Matilde Chabar Maia, Julgado em 21/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076172733 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 21/03/2018, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/03/2018) Destaco que, a parte autora não se desincumbiu de provar o 

alegado, ou seja, ônus que lhe incumbia, ferindo o disposto no art. 373, I 

do CPC/2015. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Diante do exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

Liminar concedida no ID 24043404. DEFIRO o pedido de justiça gratuita a 

autora, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso 

de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

substituição legal [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016050-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1016050-40.2019.8.11.0001 Reclamante: SUZANA NUNES 

DA SILVA Reclamado: BANCO TRIANGULO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral em razão de que se 

trata de matéria exclusiva de direito, razão pela qual indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte 

reclamada. Sem preliminares, passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais em face de duas inserções do 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pelo Banco 

Reclamado, por débito no valor de R$ 367,20, com a alegação de que 

desconhece o mesmo. O Banco Reclamado, em defesa, aduz que a 

Reclamante contratou os seus serviços através do cartão de crédito para 

realizar compra no estabelecimento Super Divino, e que diante da 

inadimplência do cartão, a inscrição é lícita. Pugna pela improcedência da 

ação. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados, verifica-se que o Banco 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou qualquer documento capaz de demonstrar 

a relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da inscrição dos 

dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito. Registro que 

as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são 

hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e 

produzida unilateralmente e de fácil manipulação. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pela mesma, a restrição impugnada deve 

ser declarada ilegal. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do 

serviço por parte do Reclamado ao inscrever os dados da Autora em 

cadastro de proteção ao crédito por débito decorrente de serviço não 

prestado, devendo reparar os danos a ela causados, os quais, sem 

dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA 

INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias 

negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, 

cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida. 

2-Não demonstrada pela instituição financeira a existência de relação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 505 de 779



contratual, impõem-se a manutenção da sentença de procedência do 

pedido inicial e de condenação na indenização por danos morais. 3- Para a 

fixação dos danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do 

instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática delituosa e a compensação da vítima pela dor e 

sofrimento vivenciados. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10261140003094001 MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de 

publicação: 30/04/2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – DECLARAR a inexistência da restrição objeto da ação, 2- 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual deverá ser devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescida de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder 

a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014808-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014808-46.2019.8.11.0001 Reclamante: NEUZI CRUZ 

PEREIRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral em razão de que se trata de 

matéria exclusiva de direito, razão pela qual indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte 

reclamada. A parte reclamada arguiu “preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova” e, em razão da mesma se confundir com o 

mérito da lide com ele será analisada. Quanto à preliminar de Ausência de 

Documento Indispensável para a Propositura da Demanda, diante do 

comprovante de endereço estar em nome de terceiro, rejeito-a tendo em 

vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde o 

réu exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95, e in casu, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Outrossim, 

o comprovante está em nome da genitora da Autora. Por fim, a Reclamada 

arguiu a preliminar de Ausência de Consulta Extraída no Balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, pedido este que indefiro visto que o 

documento apresentado pela autora junto a inicial, não obsta a defesa da 

ré, que alegando inconformidade nos registros negativos constante do 

mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 207,70, ao argumento de que não reconhece o 

mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta que a Reclamante 

contratou os seus serviços através da linha telefônica nº (65) 99903-8595 

e os utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo 

qual a inscrição é devida, inexistindo o dever de indenizar. No caso, 

tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Da análise do processo e dos documentos a ele 

acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a contratação 

e utilização dos serviços que presta pela parte Autora, sendo certo que 

as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são 

hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, 

produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovada a sua responsabilidade, tornando cabível a 

desconstituição do mesmo. Registro que a Reclamada comprovou a 

existência de outras inscrições em nome da Autora, e que sequer foram 

impugnadas, sendo assim, diante destas restrições, que, impende 

ressaltar se deram em datas posteriores à discutida nos autos, não pode 

ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, as restrições posteriores devem ser consideradas para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Isto posto, tenho que 

o pedido contraposto, e de condenação da parte autora às penas de 

litigância de má-fé formulado pela reclamada, não merece acolhimento, 

uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela 

mesma ao inscrever o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovados nos autos. Rejeito ainda o pedido de 

litigância de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que 

a litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, 

não sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte 

reclamada entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte 

do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, 

parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível 

violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da 

Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento 

para determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar ao Reclamante por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 
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desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e de 

litigância de má-fé formulado pela Reclamada. Intime-se a reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014789-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA INACIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014789-40.2019.8.11.0001 Reclamante: MARIA HELENA 

INACIA DE PAULA Reclamada: OI S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento 

pleiteado pela parte reclamada. Sem preliminares, passo ao exame do 

mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada por débito de R$ 364,95, ao argumento de que desconhece a 

origem do mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta que a inclusão 

do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito decorre do 

inadimplemento de débito decorrente dos serviços por ela contratados e 

utilizados através do contrato nº 5052861792, pugnando assim pela 

improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A análise do 

processo e dos documentos a ele acostados levam à conclusão de que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização dos seus serviços 

pela parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente, e de fácil 

manipulação. Nestas circunstâncias, não comprovada a contratação e a 

origem da dívida, deve esta ser declarada inexistente, e, por 

consequência, cancelado o registro negativo junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por débito decorrente de serviço não prestado, 

devendo reparar os danos a ela causados, os quais, sem dúvida, 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA 

INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias 

negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, 

cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida. 

2-Não demonstrada pela instituição financeira a existência de relação 

contratual, impõem-se a manutenção da sentença de procedência do 

pedido inicial e de condenação na indenização por danos morais. 3- Para a 

fixação dos danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do 

instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática delituosa e a compensação da vítima pela dor e 

sofrimento vivenciados. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10261140003094001 MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de 

publicação: 30/04/2015). Rejeito o pedido contraposto formulado pela 

Reclamada, eis que restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada 

pela mesma ao inscrever o nome da Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito por débito não comprovado nos autos. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, 3 – OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada. 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do 

trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400 (quatrocentos reais). Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Manuella 

Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004083-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004083-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA INDEVIDA COM LIMINAR PREVENTIVA, proposta por 

MARIZA RIVAROLA ROCHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que é titular de uma UNIDADE CONSUMIDORA – (UC – 

6/2596540-1) junto à empresa reclamada. Afirma, que no mês 08/2019, a 

Autora foi surpreendida com fatura cobrada no valor de R$1.046,24 (mil 

quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Aduz que assim que 

recebeu a conta da energia, em data de 13/08/2019, de imediato entrou em 

contato com a Requerida, protocolo 59035633, reclamando do valor 

abusivo, informando que reside em uma quitinete de dois cômodos e 

possui quatro bicos de luzes, solicitando uma vistoria, como também a 

troca do relógio. Informa que tentou resolver o problema 

administrativamente para que as faturas fossem corrigidas, entretanto, a 

concessionária de energia elétrica não realizou o refaturamento das 

contas da autora. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida se abstenha de proceder a suspensão da energia, bem 

como requer o refaturamento das contas contestadas e a inversão do 

ônus da prova. A decisão liminar fora deferida na data de 27/08/2019. A 

requerida apresentou defesa argumentando que as faturas questionadas 
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são devidas, não havendo irregularidade na unidade consumidora em 

questão, bem como a mera alegação do autor não é capaz de 

desconstituir as faturas por se tratar de seu real consumo, razão pela 

qual, requer a improcedência da ação. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, ID 24795431. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar. Em decorrência da inversão do 

ônus da prova, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a própria reclamada 

assevera a inexistência de irregularidade no medidor, entretanto não traz 

qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, não 

apresentou sequer o Termo de Ocorrência e Inspeção que poderia revelar 

eventual irregularidade no consumo do imóvel. Isto posto, evidencia-se, 

pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A 

demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo 

impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. Ademais, 

conforme se extrai dos documentos anexados no bojo da inicial o valor 

das faturas objeto da lide não correspondem com a realidade do consumo 

do imóvel, como se pode verificar através das faturas anteriores, em que 

houve aumento e não há nenhuma justificativa plausível para tanto, ainda, 

ressalto que as faturas posteriores aos meses em discussão revelam 

consumo inferior, semelhante ao que era cobrado antes do aumento 

injustificado iniciado no mês de agosto/2019. Ademais, a parte autora 

comprovou de modo suficiente suas alegações, na medida em que há 

fortes indícios de erro na leitura, face a excessiva e abrupta elevação da 

média regular de consumo da unidade. De outro norte, cumpre consignar 

que não há prova de que a autora possua um imóvel com bens, que por si 

só, fossem capazes de gerar consumo tão elevado a ponto de alterar tão 

significativamente o consumo de energia elétrica naquela unidade. Assim 

sendo, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo 

exime a consumidora de pagar a integralidade dos valores contidos nas 

faturas. Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela parte 

demanda, aliado ao fato de que afirma não haver qualquer irregularidade 

no medidor da autora, verifica-se que as faturas objeto da ação tiveram 

um aumento injustificado no consumo, devendo ser readequadas. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS COM 

VALORES EXCESSIVOS ENVIADAS À AUTORA. AUSENTE CAUSA QUE 

JUSTIFIQUE O AUMENTO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (...)4. Com efeito, cabia a parte autora demonstrar 

minimamente algum fato constitutivo de seu direito, assim, a consumidora 

juntou faturas de energia, demonstrando discrepância de valores, que 

dobraram após a troca do medidor pela empresa requerida. Noutro norte, a 

ré afirma em sua peça de defesa e nas razões recursais, que em março 

de 2018 foi substituído o equipamento de medição da unidade consumidora 

para sistema de medição centralizada, o que perfeitamente justifica a 

possível ocorrência de falha na leitura da medição do relógio da parte 

autora, e o conseqüente, aumento injustificado dos valores cobrados. (...) 

6. Por óbvio que o consumidor deve pagar pelos serviços públicos 

concedidos e efetivamente utilizados, contudo devem ser levados em 

consideração os princípios que regem as relações consumeristas, 

devendo prevalecer entendimento mais favorável ao consumidor, 

vulnerável técnico e jurídico, consoante dispõe o art. 47 do Código de 

Defesa do Consumidor, in casu, a autora. 7. Ainda, pela teoria da Carga 

Dinâmica da Prova, atribui-se o ônus de demonstrar determinado fato ou 

condição à parte que tem melhores condições de fazê-lo, porquanto não 

há igualdade material no processo, de regra. No caso, é a ré quem reúne 

tais condições. Calha consignar, ainda, que a presunção de veracidade 

dos atos praticados pela ré é relativa, pelo que não resulta dispensada da 

comprovação dos fatos que sustenta. (Recurso Cível, Nº 71008493603, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em: 16-05-2019). Portanto, comprovado o aumento 

abrupto e injustificável em comparação aos meses anteriores, e não 

comprovada a culpa exclusiva da consumidora, ponderando 

contraprestação do serviço efetivamente utilizado, cabível a 

desconstituição do débito e a emissão de novas faturas, com base no 

consumo dos últimos meses anteriores a exorbitância apontada. Por fim, 

quanto ao pedido contraposto formulado pela reclamada, vislumbro que 

este não merece prosperar, tendo em vista que não restou provada a 

legalidade da fatura apurada a título de recuperação de consumo. Diante 

do exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: MANTER a liminar deferida no ID 22907979. 

DECLARAR indevida a fatura referente ao mês de agosto/2019. 

DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação da fatura do mês 

de agosto/2019, com base na média dos seis últimos meses anteriores a 

emissão das faturas aqui discutidas; Julgar improcedente do pedido 

contraposto. DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006512-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006512-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE ARRUDA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO INVEST 

DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, 

proposto por ALINE ARRUDA DA SILVA, E OUTRAS e INSTITUTO INVEST 

DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME, todos 

qualificados nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante acostado no ID 23495420, para que surta os efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os 

autos dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005857-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CERES BILATE BARACAT REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por CERES BILATE 

BARACAT em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados 

nos autos. A requerente afirma que em 2005, teve que abrir uma conta no 

banco do Brasil (conta universitária), para recebimento de remuneração 

na função de estagiária. Informa que referida conta só era movimentada 

para saque e uso do cartão na função débito. Não havia autorização para 

crédito. Sustenta que em 2010 solicitou o encerramento da conta, porém, o 

atendente lhe informou que a conta só poderia ser encerrada caso a 

autora efetuasse o pagamento de um “saldo devedor”, referente à 

“anuidade de cartão de crédito”, no valor de R$ 75,37 (setenta e cinco 

reais e trinta e sete centavos). Dessa forma, aduz que para não passar 

por mais constrangimentos, acabou por efetuar o pagamento desse “saldo 

devedor ”, para que a sua conta pudesse ser encerrada. Afirma que 

2016, novamente teve que abrir uma conta no banco do Brasil (AG: 3499 

-1. Conta: 55795 -1), para que pudesse receber a pensão do seu filho. Em 

2019, decidiu solicitar a função “crédito” para essa conta (AG: 3499 -1. 

Conta: 55795 -1), porém o pedido lhe fora negado, sob a justificativa de 

existência de um “saldo devedor ”. Assim, requer a procedência da ação, 

visando a declaração de inexigibilidade da cobrança, bem como a 

condenação do reclamado ao pagamento de danos morais no valor de 

R$39.844,63 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos) bem como requer a inversão do ônus da prova. 

O banco requerido afirma em defesa que a restrição cadastral se originou 

em virtude do atraso de pagamento do boleto da fatura com vencimento 

em 21/01/2010. O boleto foi quitado em 26/01/2010 no valor de R$ 75,37; 

ocasionando cobranças de juros/encargos por atraso dessa forma, 

requer a improcedência da ação vez que inexiste o dever de indenizar 

ante a ausência de ocorrência de ilícito. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 25118699. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora não merece prosperar. Analisado o processo e seus 

documentos, verifica-se que a Reclamante fundamenta sua causa de 

pedir na negativa da empresa demandada em fornecer-lhe cartão de 

crédito e por consequência disso ter-lhe causado constrangimento. 

Contudo, depreende-se do contexto probatório que a recusa na 

concessão de crédito por parte da demandada não caracteriza ato ilícito 

capaz de ensejar os danos pleiteados pela Autora, isto porque, às 

relações negociais se regem pelo princípio da autonomia da vontade, não 

estando nenhuma das partes sujeita à celebração de negócios jurídicos 

quando não houver interesse, existindo, portanto, a plena liberdade de 

contratação no âmbito da autonomia privada. Assim, concluo que a 

Reclamada, ao não conceder cartão de crédito à Reclamante, exerceu tão 

somente sua liberdade de contratar, a qual depende exclusivamente do 

interesse de ambas as partes, não restando evidenciado qualquer ofensa 

à dignidade da parte autora. No tocante a declaração de inexigibilidade da 

dívida, verifica-se que banco requerido não cobrou da requerente o valor 

de R$ 75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), como dívida 

inexigível, mas tão somente valores referentes a encargos financeiros 

pelo atraso do pagamento lá no ano de 2010. Assim, verifico que não há 

que se falar em desconstituição do débito. No tocante, ao dano moral 

ressalto, ainda, que pequenos incômodos não podem ser elevados à 

esfera de dano moral. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA 

DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA COMPRA DE PRODUTO. LIBERDADE 

DE CONTRATAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENTE 

CONDUTA VEXATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006872931, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) 

JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RECUSA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. 

ATO DISCRICIONÁRIO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1) É fato incontroverso que houve a 

proposta do crédito e a sua não concessão, conforme alegado pelo 

autor/recorrido e que. No entento, não ficou comprovado nos autos que o 

autor tenha pago qualquer prestação em relação a esse financiamento e o 

recorrente/réu, ao contrário demonstrou que o valor do crédito, bem como 

dos encargos do financiamento, foram estornados da fatura do cartão de 

crédito do autor o que não lhe acarretou nenhum prejuízo. 2) O art. 421 do 

CC, dispõe que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Por sua vez o item IX, da Resolução 

nº 1559 do Conselho Monetário Nacional, veda às instituições financeiras 

realizar operações que não atendam aos princípios da seletividade, da 

garantia, da liquidez e da diversificação de riscos, ou seja, as instituições 

financeiras não são obrigadas a fornecer o crédito ao consumidor, se 

este não se enquadra no perfil do cliente traçado pela empresa como apto 

à obtenção do financiamento. Essa liberdade de contratar garante às 

instituições financeiras a análise dos riscos do financiamento, do 

interesse e da conveniência de suas contratações, sendo ato puramente 

discricionário. Permitido estabelecerem os critérios para contratação de 

forma a reduzirem o seu risco, não se afigura ilícita a recusa de 

concessão de crédito. 3) Recurso do réu provido para reformar a 

sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-AP - RI: 

00381072820188030001 AP, Relator: MÁRIO MAZUREK, Data de 

Julgamento: 14/08/2019, Turma recursal) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de justiça gratuita a autora, 

visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de 

interposição de recurso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 
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termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013964-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA VILLELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013964-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KAMILA VILLELA DA SILVA REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO 

LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela primeira reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, uma vez 

que esta faz parte da mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente 

responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência da 

falha na prestação do serviço, por integrar, juntamente com a segunda 

reclamada, a cadeia de fornecedores (Lei 8.078, Art. 7º, parágrafo único 

e Art. 25, §1º). Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEGATIVA DE 

EMBARQUE EM RAZÃO DE O NOME DA PASSAGEIRA MARILENE TER 

SIDO CADASTRADO DE MODO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE 

AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS PELA FAMÍLIA. 

IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO NA FORMATURA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO AO REEMBOLSO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, porquanto foi quem 

intermediou a aquisição das passagens aéreas entre os consumidores e a 

empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, 

respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do 

serviço. (Processo nº 1001371-20.2016.8.11.0040. Relatora: LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017). III - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A parte reclamante alega em sua peça inicial que adquiriu 

passagens aéreas da segunda reclamada através do site da primeira 

reclamada com saída de Cuiabá/MT e chegada em Salvador/BA. Informa 

que o embarque seria realizado no dia 21/12/2018 às 6h10min e chegada 

às 10h35min. Aduz que no dia anterior ao embarque (menos de 24h) 

recebeu a informação de que seu voo havia sido adiado para o dia 

22/12/2012 às 22h45min, o que corresponde a um atraso de mais de 24 

horas em relação ao voo inicialmente contratado. Aduz que em 

decorrência do atraso perdeu duas diários no hotel que estava 

previamente agendado. Deste modo, pugna pela condenação das 

reclamadas ao pagamento de compensação pelos danos morais e 

materiais suportados. A primeira reclamada 123 VIAGENS E TURISMO 

LTDA., arguiu ilegitimidade passiva onde afirma que a reacomodação dos 

passageiros e demais informações acerca da alteração no itinerário do 

voo em razão da alteração da malha aérea é responsabilidade da 

companhia, uma vez que apenas repassa as informações fornecidas pela 

própria empresa, assim, tendo em vista que agiu dentro das informações 

apresentadas pela empresa área, não subsiste qualquer dever de 

indenizar. Por sua vez, a segunda reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A. 

alega que a antecipação se deu por alteração da malha viária e que houve 

a devida realocação da autora, possibilitando que chegasse ao seu 

destino final mesmo com a ocorrência do caso fortuito. Aduz, ainda, que a 

autora realizou a compra das passagens através da agência de viagem, a 

qual é responsável pelo seu contrato junto à cia aérea, assim, ressalta 

que informou previamente à agencia de viagem acerca da alteração do 

itinerário, sendo sua responsabilidade por repassar a informação ao 

consumidor. Ao final, pugna pela improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos que o instrui, vislumbra-se que a antecipação 

do voo sem comunicação em prazo razoável por parte dos reclamados e, 

por conseguinte, a readequação do voo que gerou atraso de mais de 24 

horas em relação ao que foi inicialmente contratado resta incontroverso, 

limitando-se as rés a alegarem que o fato ocorreu por necessidade de 

reestruturação da malha aérea. Sendo objetiva a responsabilidade das 

reclamadas, na qualidade de fornecedoras de serviço, devem comprovar 

o adimplemento das obrigações contratuais e prestação adequada do 

serviço de transporte aéreo. Não obstante, à reclamante incumbe a prova 

do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado estará o dano. O 

Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação 

por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, 

direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum 

documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte com a devida comunicação à autora acerca da antecipação do 

horário do voo contratado, limitando-se a atribuir a responsabilidade à 

agencia de viagem, bem como a restruturação da malha aérea. Contudo, a 

reestruturação da malha aérea não pode servir de escape para que a 

reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a 

empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve alteração unilateral 

do voo, com o consequente atraso no cumprimento do itinerário 

programado da requerente, uma vez que chegou ao seu destino final com 

mais de 24h de atraso em relação ao voo inicialmente contratado, não 

tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 

141/2010). Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil: Art. 737. O 

transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de 

responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. E o artigo 14, 

§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Logo, não há falar em excludente de 

responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que 

tendo vendido bilhetes para determinado horário com quase 60 meses de 

antecedência cabia às reclamadas a obrigação de realizar o transporte no 

horário previamente agendado e contratado. O não cumprimento desta 

obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato 

ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se 

espera, configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste 

particular, como fornecedoras dos serviços, a responsabilidade é objetiva, 

o que significa que independe de culpa, conforme dispõe a Lei nº 

8.078/90: “Art- 14 – O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Desta feita, a 

situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero 
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aborrecimento, por culpa exclusiva das demandadas, devendo reparar 

pelos danos causados. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA 

SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DA PASSAGEIRA QUANTO A 

ALTERAÇÃO. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE EMBARCAR, POIS SEU VOO 

JÁ HAVIA DECOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. De acordo com o artigo 373, inciso 

II do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

No caso dos autos, cabia a empresa aérea comprovar que comunicou, 

antecipadamente, a consumidora quanto a alteração de seu voo 

(antecipado o horário de decolagem), ônus pelo qual não se desincumbiu, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Não restando comprovada a ocorrência 

de caso fortuito, a alteração do voo da consumidora, o qual fora 

antecipado, sem a comprovação da ciência da passageira quanto a 

referida alteração, fazendo com que esta comparecesse ao aeroporto no 

dia/hora programado, sendo impedida de embarcar, pois seu voo já havia 

decolado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, 

frustração e desconforto sofridos pela consumidora. Mantém-se o valor 

da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. O pedido inicial fixa os limites em que a 

lide é proposta, não havendo pedido a título de dano material, corresponde 

à corrida de taxi, afasta-se a condenação a este título. (Processo nº 

8011162-90.2016.8.11.0007. Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) . De outra banda, no que tange à restituição do valor perdido 

pela reclamante em relação a duas diárias de hotel, tenho que também 

merece prosperar, uma vez que os gastos inesperados só ocorreram em 

decorrência da falha da prestação de serviço que impediu que a autora 

continuasse o seu itinerário nos horários previamente contratados, 

devendo ser indenizada conforme os comprovantes de pagamento 

juntados na inicial no valor de R$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta 

reais). Por fim, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

pagos pela passagem aérea, uma vez que o serviço, apesar de 

defeituoso, o que já foi devidamente reparado através da condenação por 

danos morais, foi prestado pelas reclamadas. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

reclamada a restituir a reclamante pelo dano material u no valor de R$ 

1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais), que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do 

desembolso. 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) montante 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013586-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANY SANTIN BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013586-43.2019.8.11.0001 Reclamante: THATIANY SANTIN 

BORGES GONCALVES Reclamada: LOJAS RIACHUELO SA S E N T E N Ç 

A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A Reclamada arguiu ausência de interesse de agir arguida pela parte 

reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Por fim, a Reclamada, na defesa, arguiu 

preliminar de indeferimento da inicial em face da ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, sob a alegação de que a 

Reclamante não juntou documentos comprovando o alegado, contudo, 

indefiro o pedido, uma vez que conforme os documentos juntados com a 

inicial, estes são os necessários para a propositura da presente ação. 

Passo à análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que é 

cliente da reclamada através do cartão de crédito n° 02076.719068-127, 

mas que desde fevereiro/2017 não realizava compras na loja, - que em 

15/04/2019 realizou uma compra no valor de R$ 632,50, a qual foi 

parcelada em 5x de R$ 126,50, com inicio do pagamento em maio/2019 e 

término em setembro/2019, - que analisou em sua fatura a cobrança 

indevida relativo a um parcelamento de fatura no valor de R$ 672,75, o 

qual foi realizado em 15 x 44.85, e inclusive já pago em 4 parcelas, - que 

desconhece essa cobrança supracitada, motivo qual entrou em contato 

com a empresa administrativamente, momento qual não souberam informar 

a origem desta cobrança, - que não bastasse, foi cobrado o valor de R$ 

22,65, qual também desconhece a origem, motivo qual requer a suspensão 

dessas cobranças indevidas, devolução em dobro dos valores pagos, 

além de indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada 

alega que não cometeu nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante 

atrasou o pagamento da fatura com vencimento em 24/04/2019, e, 

portanto, quando ocorreu com a fatura com vencimento 05/2019 já estava 

fechada, sendo o saldo remanescente parcelado automaticamente. Pugna 

pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

a teor do art. 373, II, CPC, pois não comprovou a licitude das cobranças 

impugnadas, tampouco comprovou a origem das mesmas, uma vez que a 

alegação de atraso no pagamento da fatura 04/2019 não prospera, uma 

vez que conforme ID. 27232322, esta foi paga em 20/03/2019. Deste 

modo, restando demonstrado que os valores impugnados não são devidos 

e, portanto indevidos, impõe-se a devolução dos valores cobrados e 

pagos, no montante de R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e 

quarenta centavos), na forma simples, uma vez que se trata de 

descumprimento contratual, não restando caracterizado a incidência do 

art. 42 do CDC. Desta feita, demonstrada está à falha na prestação de 

serviços pela Reclamada, uma vez que efetuou cobrança indevida nas 

faturas da consumidora, e apesar desta ter realizado reclamações 

administrativas, a empresa não resolveu administrativamente o seu erro. 

Ressalta-se portanto, que a situação vivenciada pela Reclamante decorre 

do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido pela 

Reclamada, e, sem sombra de dúvida, é passível de indenização. 

Corroborando: “EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERNET – FATURAS 

COM COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – TENTATIVA 

DE RESOLVER O CONFLITO ADMINISTRATIVAMENTE, ATRAVÉS DO 

PROCON – VIA CRUCIS – DESCASO COM O CONSUMIDOR- SITUAÇÃO 

QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-SC – RI: 0002576-48.2017.8.24.0091, Relator: Adriana Mendes 

Bertoncini, Data de Julgamento: 23/05/2019, Primeira Turma de Recursos- 

Capital)”. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 
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do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação, 2 - 

CONDENAR a reclamada a restituir o valor das cobranças indevidas, que 

correspondem ao valor de R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e 

quarenta centavos), na forma simples, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a 

partir do desembolso. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 

25411593. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 – J, do 

CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014910-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSINETE DE SOUZA ANDRADE REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ALVAREZ & MARSAL 

ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

verifico que a parte reclamada, OCEANAIR Linhas Aéreas S/A. 

(AVIANCA), embora devidamente citada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como de apresentar sua defesa não tendo 

justificado de forma verossímil os motivos de sua ausência. Sendo assim, 

declaro sua REVELIA. Porém, não acolho o pedido da parte autora em 

sede de audiência para que se presumam verdadeiras as alegações de 

fato formuladas na inicial, isso porque, estamos diante de ação com 

pluralidade de réus, tendo o corréu CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S.A apresentado contestação, o que impede o efeito da 

revelia como requerido pelo autor, a teor do que dispõe o artigo 345, I, 

CPC. II – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Afasto a preliminar arguida. 

A alegação de ilegitimidade passiva da ré não procede, uma vez que, por 

ser a intermediadora da transação integra a cadeia de fornecedores e, 

assim, possui responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme 

artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do consumidor. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. 

CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE ATRAI A 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS 

MEDIANTE DEVOLUÇÃO RÉ. DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL. DESCASO 

E DESÍDIA PARA COM OS CONSUMIDORES, ACARRETANDO OFENSA A 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008285116, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 26/02/2019). III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante alega em sua petição inicial que adquiriu um pacote de viagem 

junto as reclamadas com destino a Navegantes/SC no valor de R$ 

3.104,58 (três mil cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com 

data de embarque no dia 08/11/2019 e retorno no dia 12/11/2019. Aduz 

que dias antes do embarque (30/10/2019) foi surpreendida pela 

informação de que o seu voo havia sido cancelado. Aduz que as 

reclamadas sugeriram o pagamento complementar do valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para que a consumidora fosse realocada em um novo voo. 

Deste modo, pugnou pela concessão da tutela de urgência no sentido de 

compelir as reclamadas a embarcarem a autora em voo similar ao 

contratado e no mérito requer indenização por danos morais. Concedida a 

antecipação de tutela, conforme decisão colacionada no Id nº 25873740, 

nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de reconsideração para o fim de 

DETERMINAR a primeira ré (CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S.A) para que disponibilize, no prazo de 24 horas, a realocação das 

passagens a todos os consumidores envolvidos pelo contrato, em voo 

próprio ou de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino no período inicialmente contratado.” Os reclamados, por sua vez, 

sustentam a ausência de responsabilidade das agências de turismos 

frente a situação pela qual a empresa aérea Avianca se encontra, o que 

caracteriza culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar a 

responsabilidade civil dos demandados. Aduzem que a responsabilidade 

pela restituição dos valores é da cia aérea que cancelou o voo, portanto, 

inexiste qualquer responsabilidade capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Por fim, em sede de impugnação, a reclamante informou que 

apesar da tentativa da reclamada em cumprir a medida liminar, tendo em 

vista o exíguo tempo entre a concessão da medida e a data do voo, não 

foi possível realizar o embarque no voo disponibilizado, uma vez que a 

consumidora encontrou diversos entraves burocráticos para que fosse 

autorizado o embarque de outras menores, o que frustrou a viagem. 

Assim, a título de danos materiais, requer a restituição do valor dispendido 

com o pacote de viagem no importe de R$ 3.104,54 (três mil cento e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos). Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Ainda que os eventos narrados tenham 

ocorrido por fatos alheios à vontade das demandadas, não se tem aqui a 

caracterização da excludente de responsabilidade, pois a causa de pedir 

não reside apenas na informação errônea prestada no site da ré, mas em 

absoluta insegurança do serviço prestado, já que deixou de cumprir com a 

expectativa buscada pelo consumidor a partir das informações que lhes 

foram apresentadas acerca da disponibilidade do voo por determinado 

valor para as datas pretendidas, uma vez que sequer proporcionaram a 

solução do problema buscando reacomodar os autores em novo voo pelo 

mesmo preço contratado, o que malfere a culpa exclusiva de terceiro. 

Deste modo, os argumentos vertidos na defesa não afastam a conclusão 

acima delineada, eis que a documentação juntada com a inicial demonstra 

que, mesmo após a confirmação do itinerário de viagem no momento da 

compra, houve o cancelamento do voo sem que os réus apresentassem 

nova solução ao autor. Com efeito, os requeridos limitam-se a sustentar a 

exclusão de sua responsabilidade, alegando que as informações sobre 

voos fazem parte da dinâmica exclusiva da companhia aérea. Todavia, o 

serviço por si fornecido veicula essas informações, as quais são 

colocadas à disposição dos consumidores. A impossibilidade dos réus de 

conferir a veracidade das informações apresentadas por seus 

anunciantes perde efeito, eis que a forma da atuação dos requeridos para 

o fomento da sua atividade-fim (fornecimento do serviço) encontra-se 

previsto na cláusula geral de responsabilidade pelo risco do 

empreendimento, logo, respondem também por informações errôneas ou 

não fidedignas em relação às contratações que oferta. A situação 

comporta típica responsabilidade objetiva resultante da falha na prestação 

de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do CDC, que prescinde da 

demonstração de culpa por parte do prestador de serviço. In verbis: Art. 

14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Da leitura do dispositivo supramencionado, conclui-se que, uma vez 
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demonstrada a falha na prestação dos serviços e os danos deles 

decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se pelos prejuízos 

sofridos pelo consumidor, independentemente da verificação da existência 

de culpa. Ademais, de acordo com as normas e princípios do CDC, o 

consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos no caso de 

cancelamento de passagem aérea que sequer foi utilizada, sob pena de 

enriquecimento indevido das empresas envolvidas, sendo certo que a 

negativa, indevida, de restituição desses valores, na espécie, causou 

abalos materiais e imateriais aos reclamantes, os quais devem ser 

ressarcidos no valor de R$ 3.104,58 (três mil cento e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), como fez prova a consumidora através dos 

comprovantes de pagamento apresentados no id nº 25664496. Assim, 

frente à responsabilidade objetiva das rés, estas devem responder, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

passageiros, pois relacionados à falha na prestação de serviços, uma vez 

que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor cotidiano. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, embora, geralmente, não seja 

objeto de indenização extrapatrimonial o descumprimento contratual, no 

caso dos autos restou evidenciada a desídia das rés no atendimento ao 

cliente. O caso, assim, comporta condenação a título punitivo dissuasório, 

conforme o entendimento das Turmas Recursais pelo desrespeito ao 

consumidor, atendido de forma insatisfatória, fator desencadeador de 

angústia e insegurança. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES 

CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CANCELAMENTO DE BILHETE 

AÉREO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AVIANCA). 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE VIAGEM. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELA FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGOS 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14, 

CAPUT, DO CDC. RÉ QUE NÃO PROMOVEU A REALOCAÇÃO DA 

CONSUMIDORA EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DEMONSTRADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO 

MORAL COMPROVADO, NO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DAS ESTADIAS E PROGRAMAÇÃO 

TURÍSTICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA 

ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO, AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E PARÂMETRO 

UTILIZADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS 

ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009073818, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-11-2019). IV – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem a reclamante pelo 

dano material sofrido o valor de R$ 3.104,58 (três mil cento e quatro reais 

e cinquenta e oito centavos). O valor deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso. 2 - 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a compensarem a reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1005825-58.2019.8.11.0001 Reclamante: 

GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES Reclamada: SONY BRASIL LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. A Reclamada arguiu preliminar de perda do objeto da 

demanda em relação ao pedido de substituição do equipamento, contudo, 

este se confunde com o mérito e com ele será julgado. Rejeito a preliminar 

de incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de perícia, 

porquanto a presente demanda versa da falha na prestação de serviços 

da Reclamada, por ter recusado a prestar assistência técnica ao produto, 

ou seja, sequer averiguou o produto a fim de constatar o tipo de 

vicio/defeito nele existente. Passo à análise do processo. O Reclamante 

alega na petição inicial: - que no dia 15/01/2019 adquiriu uma Smart TV 4K 

Ultra HD LED 65 polegadas XBR-65X905A, marca Sony, no valor de R$ 

3.999,99 (três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos); -que o produto apresentou problemas após noventa dias de 

uso, que entrou em contato com a Reclamada por diversas vezes, porém 

o problema não foi solucionado, fato que lhe causou inúmeros transtornos. 

A Reclamada, em sua defesa, alega que o produto adquirido pela 

reclamante era de mostruário, produzido há mais de cinco anos, pois ele 

deixou de ser fabricado no ano 2014, sendo responsabilidade da loja que 

vendeu a televisão, acrescenta, ainda, que o vício não se trata de 

fabricação, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos 

morais ou materiais. Por se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde as Reclamadas estão mais aptas 

a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Da analise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

a Reclamante acionou a fabricante solicitando assistência para os 

problemas apresentados na televisão por ela adquirida. No entanto, a 

Reclamada se manteve inerte, não prestando as informações adequadas 

à consumidora, tão pouco realizando a verificação do vício apresentado 

no equipamento, a fim de constatar a origem do problema, sendo, tal 

recusa injustificada. Logo, resta evidenciada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao deixar de prestar as informações 

adequadas ao consumidor e de dar assistência técnica ao produto, ainda, 

que ele não seja mais fabricado, nos termos do art. 14, § 1º, I do CDC. 

Assim, restou comprovado a recusa injustificada da reclamada de prestar 

assistência técnica ao produto por ela fabricado, tornando claro o 

desrespeito e descaso a que a consumidora foi submetida pela 

Reclamada, devendo a empresas indenizar os danos morais por ela 

sofridos. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA E AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE – REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – VALOR GASTO 

DEVIDAMENTE COMPROVADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANTINDO – PROPORCIONALIDADE – RAZOABILIDADE 

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 . O Código de Defesa do 

Consumidor, prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da 

cadeia produtiva pelos danos causados por produto defeituoso, nos 

termos do art. 18, não havendo, por conseguinte, se falar em ilegitimidade 

passiva da fornecedora ou da revendedora do produto, já que ambas 

concorrem de forma solidária. 2. Deve ser conhecido o recurso quando o 

apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu 

inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das 

contrarrazões e do contraditório em sede recursal. 3 – A responsabilidade 

Civil dos agentes da cadeia de serviços por vício do produto não se 

restringe à indenização pelo dano material havido, devendo ser reparado 

também o dano moral. Se, em face da aquisição de produto defeituoso a 

prova dos indica transtornos e não meros aborrecimentos, patente existe 

a violação ao dano imaterial da pessoa. 4. A fixação do quantum 

indenizatório deve ser levado em consideração o princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser fonte de 
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enriquecimento do ofendido. Se, feitos sem tais requisitos, impõe-se 

decotar o valor para patamar mais justos. (TJMT Câmaras Isoladas Cíveis 

de Direito Privado – 00036321120158110007, Relator: Sebastião de 

Moraes Filho – J. 01/08/2018, Segunda Câmara de Direito Privado – J. 

01/08/2018, P. 07/08/2018). “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

FORNECEDORES INTELEFÊNCIA DO ART. 18 DO CAPUT DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO COM DEFEITO. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESRESPEITO À 

DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. 

QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCAI AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 

DANO MATERIAL. CABIMENTO. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. PERDAS E 

DANOS. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOS. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA 

CITAÇÃO. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL 

DO RECURSO – Enfrentadas as razões observadas na decisão recorrida, 

não há que se falar em irregularidade forma, por inobservância ao 

princípio da dialeticidade – Comprovando-se que a causídica, subscrita do 

recurso, possui instrumento procuratório outorgado pelos representantes 

legais da recorrente, não há que se falar em defeito de representação – O 

art. 18 caput, do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à 

representação à reparação de danos. (TJPB – AC 

00343072220088152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. 

Frederico Martinho da Nobrega Coutinho, j. 17/04/2018) ”. Por fim, no que 

tange ao pedido de substituição do produto, este já foi realizado pela 

Reclamada em cumprimento a liminar concedida nos autos, a qual converto 

em definitiva. Ainda, entendo, que não há que se falar em aplicação de 

multa por descumprimento da liminar, tendo em vista que a Reclamada 

informou nos autos que a televisão teve que ser fabricada, e, que isso 

ocasionaria uma demora na entrega do equipamento, tendo a Reclamante 

confirmado a substituição do produto. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 

(CDC), OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: CONDENAR 

solidariamente a Reclamada a PAGAR o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA NOS 

AUTOS ID. 23839770. Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003828-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003828-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORIVALDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ORIVALDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO em desfavor da (VIVO S/A), 

todos qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma 

inserção indevida, no valor de R$ 97,90 (noventa e sete reais e noventa 

centavos), promovidos pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, 

ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição 

indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

requerida apresentou defesa arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial, 

vez que o reclamante não anexou aos autos extrato original dos órgãos 

de proteção ao crédito. No mérito afirma que o demandante firmou contrato 

de prestação de serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha 

telefônica de nº (65) 9 9996-3226, vinculados à conta 0354814181, pelo 

período de 01/09/2018 a 29/03/2019, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 26168059 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante à preliminar arguida de inépcia da inicial, esta não merece 

prosperar, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, 

que alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos 

autos a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas 

alegações. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte. Os documentos aportados na inicial demonstram que 

o requerente teve o nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes 

pela Reclamada. Em que pese à reclamada em sua contestação insista na 

regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado em 

observância ao seu sistema interno assinatura em nome do autor, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 
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consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 97,90 (noventa e sete 

reais e noventa centavos), e, por conseguinte, determinar a exclusão 

definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 

Condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) 

e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 

do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao 

autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso 

de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012944-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCIO DOMINGUES FRANQUELINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIO MARCIO DOMINGUES 

FRANQUELINO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, no valor de R$ 618,73 (seiscentos e dezoito reais e setenta e 

três centavos) referente ao contrato nº 943644511000034C, promovidos 

pelo reclamado, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece 

os supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os 

valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e a inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa 

arguindo em preliminar ausência de documento indispensável. No mérito 

afirma que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de 

ilícito de forma genérica. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26783437 . É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 
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art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante a preliminar de que 

extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese o reclamado em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 618,73 (seiscentos e 
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dezoito reais e setenta e três centavos), e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; Condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) 

e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 

do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao 

autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso 

de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010736-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOUZA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010736-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA SOUZA SOBRINHO REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- FATURA PAGA NO DIA DO 

VENCIMENTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

ALESSANDRA SOUZA SOBRINHO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos 

autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no valor de 

R$ 184,53 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 

referentes a fatura de luz do mês de agosto de 2019, contudo, afirma que 

o pagamento fora realizado na data do vencimento, qual seja dia 

27.08.2019. Requer antecipação de tutela de urgência, para que a 

requerida exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

que religue a energia cortada indevidamente. Afirma, ainda, que 

desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida, bem 

como os valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento no valor de r$ 38.184,53 (trinta e 

oito mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e a 

inversão do ônus da prova. A requerida apresentou defesa 

fundamentando que há faturas pendentes. Afirma ainda que inexiste o 

dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito de forma 

genérica. Requer a improcedência da lide. A decisão que deferiu a tutela 

fora publicada na data de 30.10.2019. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, ID 26287229 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar parcialmente. Os documentos 

aportados na inicial demonstram que a requerente teve o nome inserido no 

rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que pese à 

reclamada em sua contestação insista na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

fatura pendente em nome da autora, conforme telas sistêmicas 

colacionadas. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em 

verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Não se pode olvidar, também, que era ônus da 

demandada demonstrar o seu vínculo com a reclamante, com o fito de 

ratificar a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de no valor R$ 184,53 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e 

três centavos), o que, igualmente, não o fez. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome da autora decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pelo consumidor, deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS 

UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 
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CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar 

incontroversamente a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato 

ilícito. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela 

reclamada, não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: Ratificar a liminar concedida no ID 

25561498; Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 

184,53 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; Condenar o requerido ao pagamento no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007284-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANE CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007284-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: LAURIANE 

CRISTINA DE ARRUDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por VISUAL FORMATURAS LTDA – ME em desfavor da 

LAURIANE CRISTINA DE ARRUDA, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que celebrou o Contrato de Compra e Venda de álbum 

de fotografias nº 07690 com a reclamada, no valor de R$ 1.440,00 (mil 

quatrocentos e quarenta reais), parcelados em 12 (doze) prestações 

mensais no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), cada uma, com 

vencimentos entre 22.08.2016 à 22.07.2017. Afirma que a reclamada não 

realizou o pagamento de 11 (onze) parcelas, restando inadimplente na 

totalidade de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), sem atualização, 

assim, requer a condenação da Reclamada ao pagamento do débito. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente ressalto que 

a reclamada, inobstante devidamente citada ID 26019143, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação, consoante consta no ID 

26856204. Cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais à revelia 

somente é decretada quando a parte reclamada deixa de comparecer em 

audiência e a confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto à 

apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, declaro à revelia da requerida. Passo a decidir a ação, com 

supedâneo no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não incorreu 

somente em revelia, mas também em confissão ficta, uma vez que deixou 

de contestar as alegações e os documentos juntados na petição inicial. 

Logo, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

restar incontroversa a existência da dívida, não tendo a reclamada 

comparecida e apresentado prova de pagamento. Ademais, a requerida 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do 

NCPC), atinente à negativa da dívida ou da veracidade dos documentos 

apresentados. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao julgador 

entender de forma contrária, não vislumbro nos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos da revelia. Logo, 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela 

Reclamada, deve o débito ser quitado. Desse modo, merece procedência o 

pedido da ação de cobrança para condenar a Reclamada a adimplir os 

valores pactuados. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

Condenar a parte reclamada ao pagamento da obrigação, no valor de R$ 

1.890,00 (hum mil oitocentos e noventa reais) devidamente acrescidos de 

juros e correções a partir do efetivo vencimento da dívida. Intime-se a 

demandada a comprovar o pagamento da quantia da condenação, 

devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, voluntariamente 

no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, a teor 

do artigo 523, §1º, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 
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sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012970-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANNA DE SANTANA FAVARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012970-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HOSANNA DE SANTANA FAVARON REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS- CANCELAMENTO DE VOO 

proposta por HOSANNA DE SANTANA FAVARON em desfavor da GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que adquiriu passagens aéreas, junto à companhia ré, 

para o trecho Buenos Aires/ARG –Guarulhos - Cuiabá. O trecho de volta 

Cuiabá/MT estava marcado para o dia 12/10/2019. Embarque às 13h10min 

da Cidade de Buenos Aires, com previsão de chegada às 20h15min na 

Cidade de São Paulo/GRU. Embarque às 20h55min da Cidade de São Paulo 

com previsão de chegada às 22h15min na Cidade de Cuiabá/MT. Todavia, 

ao chegar ao aeroporto de Buenos Aires/AR e permanecer por quase uma 

hora na fila do o check-in, foi informada pelo funcionário da Requerida que 

o voo com destino ao Aeroporto de Guarulhos fora cancelado. Assim, 

relata que houve atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas em relação 

ao horário originalmente contratado. Isto porque, a reclamante chegou em 

São Paulo às 08h30min do dia 13/10/2019 e ficou no aeroporto até as 

16h10min esperando a aeronave com destino a Cuiabá. Requer seja a 

reclamada condenada ao pagamento de danos morais no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como a inversão do ônus da prova. A 

requerida apresentou defesa pleiteando inicialmente a retificação do polo 

passivo. No mérito afirma que em razão de condições climáticas houve o 

cancelamento do voo, no entanto, tais fatos excluem sua 

responsabilidade. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, ID 26787818. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo 

passivo de forma a constar como parte no polo passivo a Gol Linhas 

Aéreas S.A, como solicitado em contestação. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que a requerente adquiriu a 

passagem da empresa requerida com previsão de embarque dia 

12/10/2019 em de Buenos Aires (Argentina), às 13h10min com previsão 

de chegada às 20h15min em São Paulo/SP, para que, então, às 20h55min 

iniciasse o embarque com destino à Cuiabá/MT, com previsão de 

chegadas às 22h15min do dia (12/10/2019), contudo, houve cancelamento 

do voo na cidade de Buenos Aires (Argentina), chegando na cidade de 

Cuiabá/MT apenas no dia 13/10/2019 às 22h55min. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de 

serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

Cumpre salientar que era dever da Reclamada fornecer à passageira uma 

resposta satisfatória, bem como fornecerem hospedagem enquanto a 

situação perdurasse, o que não ocorreu. A situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. A 

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), 

SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, 

FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS 

OCASIONANDO O ATRASO E/OU CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO 

RESTARAM COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDOS O 

DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD, 

QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, E O DESEMBARGADOR 

UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, QUE PROVIA, EM PARTE, A 

IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70080889579, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Redator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em: 28/06/2019). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: Condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a partir desta decisão. Determino ao cartório proceda a retificação do polo 

passivo como requerido em contestação. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, 

para o caso de interposição de recurso. Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 
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regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004758-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SOARES BOABAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004758-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUTH SOARES BOABAIDE REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAL COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por RUTH 

SOARES BOABAIDE em desfavor da LATAM AIRLINES (TAM), todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que adquiriu passagens 

aéreas junto à companhia de viagem para viagem área de dia 30/05/19 a 

05/06/2019, de Cuiabá/MT a Santiago/Chile. Ocorre que, quando chegou 

no hotel para hospedagem, identificou que o carrinho de bebê de seu filho 

estava quebrado. Informa que comunicou a companhia aérea do ocorrido, 

que lhe deu um voucher no valor de R$ 350,00 para reembolso do 

prejuízo. Na ocasião o responsável pela companhia informou para a 

Requerente que no prazo de 15 dias o valor do reembolso ia ser 

transferido para conta da Autora. Contudo, passado os quinze dias sem a 

requerida ter efetuado a transferência a requerente, esta contatou a 

Requerida, onde fora informado que o dinheiro fora devolvido por suposto 

erro nos dados bancário da parte autora. Desse modo, houve o repasse 

da conta novamente, onde deram novamente o prazo de 15 dias para o 

referido reembolso. Do mesmo modo, após ter decorrido vinte dias, do 

último prazo, sem resolução, a requerente contatou novamente a 

Requerida, que não tinha como passar prazo, posto que, estava 

resolvendo a situação. Assim, relata que mesmo após reclamação 

administrativa no Procon/MT, a reclamada não se dignou a resolver a 

situação. A requerente pleiteou a antecipação de tutela de urgência 

visando o ressarcimento do voucher” no valor de R$350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). Requer ainda, seja a reclamada condenada ao 

pagamento de danos materiais e morais no valor de 40 (quarenta) salários 

mínimos, bem como a inversão do ônus da prova. A decisão que 

concedeu a tutela provisória de urgência fora proferida na data de 

03/09/2019. A requerida apresentou defesa alegando que não há provas 

de que as avarias tenham ocorrido quando do transporte da bagagem, 

bem como que a reclamante não comprovou os danos sofridos. Ademais, 

argumenta que a situação não enseja reparação de danos morais. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 24778720. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar em parte. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II do NCPC), pois restou provado que o carrinho do filho da 

Reclamante foi danificado durante sua viagem e que os danos ocorreram 

enquanto estava sob a responsabilidade da empresa aérea. Não resta 

dúvida do defeito na prestação de serviços por parte da Reclamada, uma 

vez que não pode ser de responsabilidade dos passageiros o transporte 

de suas bagagens de uma aeronave à sala de desembarque, pois é 

sabido que os passageiros não manobram os veículos de transporte de 

bagagens nos aeroportos. A responsabilidade da entrega da bagagem em 

perfeito estado é obrigação da Reclamada, sendo inadmissível o fato 

ocorrido com a Reclamante, constituindo verdadeiro defeito na prestação 

do serviço, nos termos do art. 14, par. 1º, I do CDC. No tocante ao danos 

materiais, verifica-se que a requerida no ID 24905032, comprovou o 

depósito judicial do valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) à título 

de ressarcimento pela avaria no produto danificado em viagem, cabendo 

nesse caso, a expedição de alvará para a liberação da quantia 

depositado. De igual modo, é fato que a Reclamante suportou transtornos 

decorrentes do ocorrido, o que não pode ser equiparado a mero 

contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a inconvenientes 

rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo pelo qual é 

plenamente justificada a reparação almejada. Portanto, uma vez 

configurado o dano, de rigor se impõe o reconhecimento de que seja 

devida a Reclamante a desejada indenização, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado, em razão da injusta ofensa. A corroborar: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. QUANTUM. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e empresa de 

transporte aéreo. 2) Os danos materiais efetivamente comprovados 

decorrentes da violação da bagagem e da perda dos objetos pessoais 

devem ser ressarcidos. 3) A violação da bagagem, pelos transtornos e 

angústias, que excedem o mero dissabor ou contrariedade, causa dano 

moral indenizável. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, 

a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o 

qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente 

objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e 

suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível 

culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as 

condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os 

patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. v.v. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VIOLAÇÃO DE 

BAGAGEM E EXTRAVIO DE PERTENCES- AUSÊNCIA PROVAS - ART. 373, 

I DO CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus do autor comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito. Em não sendo demonstrada a alegada 

violação da bagagem, com extravio de pertences, não há o que se falar 

em dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10702140535106003 MG, Relator: 

Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/04/0019, Data de Publicação: 

10/04/2019) A indenização por dano moral deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Ratificar a 

liminar concedida no ID 23188104. Condeno a requerida ao pagamento no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais ocasionados, com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta decisão. Determino a expedição do competente 

Alvará Judicial em favor da parte reclamante no ID 27968835. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 
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condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009906-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT SABIN" 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO ALBANO BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009906-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT 

SABIN" REQUERIDO: FLORENTINO ALBANO BESERRA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL 

SERVICE CENTER DR. ABERT SABIN em desfavor de FLORENTINO 

ALBANO BEZERRA, todos qualificados nos autos. A requerente objetiva a 

condenação do reclamado ao pagamento das taxas condominiais da 

unidade denominada sala 304 e garagem n. 12, no valor de R$ 8.542,36 

(oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). O 

Reclamado, em defesa, alega que em virtude da ausência do síndico na 

audiência de conciliação, o processo deve ser arquivado, bem como que 

sejam fornecidos pelo condomínio os boletos e prestações de conta dos 

meses que alegam estarem vencidos. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, ID 26062966 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Pois bem. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se incontroversa a existência de relação jurídica entre 

as partes, bem como a inadimplência do Reclamado perante o Condomínio 

Reclamante. Isto posto, o Reclamante se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia ao requerer o seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, e juntou Ata 

de Assembleia Geral Extraordinária para amparar e corroborar seus 

pedidos, motivo qual, aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

restando incontroverso o dever de quitação da dívida. Registro que, 

diferentemente do alegado pelo Réu, o Sr. Luiz Carlos Nunes, (subsíndico) 

tem legitimidade de representação na falta do síndico, consoante dispõe 

Ata da Assembleia Geral Ordinária, não havendo que se falar em 

ilegitimidade do subsíndico para representação do Condomínio. Assim, 

como supramencionado, entendo como incontroverso o valor de 8.542,36 

(oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a 

título de débitos referentes às taxas condominiais. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante o valor de 8.542,36 (oito mil, quinhentos e quarenta e dois 

reais e trinta e seis centavos), valores este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora a partir do 

seu vencimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

nesta fase, (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007150-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007150-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO PEREIRA DA MATA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de TERMO 

DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR, proposta por FABIO PEREIRA 

DA MATA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que é 

titular da UC n°6/1351293 – 4, alocada em imóvel na região rural. Aduz que 

fora surpreendido com os valores cobrados nas faturas dos meses: 

01/2019 no valor de R$589,67 (quinhentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos); 04/2019 no valor de R$655,90 (seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa centavos); 05/2019 no valor de R$ 

201,23 (duzentos e um reais e vinte e três centavos); 06/2019 no valor de 

R$ 220,42 (duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos); 07/2019 

no valor de R$502,01 (quinhentos e dois reais e um centavo); 08/2019 no 

valor de R$ 279,51 (duzentos e um reais e vinte e três centavos). Afirma, 

ainda, que por inexistir quantidade significante de eletrodomésticos ou 

quaisquer equipamentos que demandam energia elétrica no sítio, o 

consumo neste imóvel sempre circundou baixos valores. Sustenta que em 

todos os meses que antecederam as faturas mencionadas, houve 

lançamentos de consumo dentro da normalidade, não prosseguindo a 

alegação da requerida de que tais valores abusivos seriam oriundos de 

“acumulo” no lançamento trimestral. Aduz que tentou resolver o problema 

administrativamente no Procon/MT para que as faturas fossem corrigidas, 

porém não obteve êxito. Assim, requer medida liminar para que a 

reclamada se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços até a 

decisão final do mérito, bem como requer a retificação das cobranças dos 

meses de 01/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 08/2019 para a 

média de consumo deste imóvel rural que circunda os 135KW/mês. A 

decisão liminar fora indeferida na data de 11/10/2019. A requerida 

apresentou defesa arguindo em preliminar a incompetência do juizado em 

razão da matéria. No mérito aduz a regularidade de cobrança, vez que nas 

unidades consumidoras localizadas em zona rural, a Concessionária pode 

realizar o “cálculo do consumo de energia elétrica de forma plurimensal”, 

ou seja, é permitido à Concessionária efetuar leitura direta no medidor de 

energia elétrica. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, ID 2533371. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. No tocante à preliminar arguida de incompetência do 

juizado, rejeito-a em razão de não necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. O autor pleiteia pela inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 
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que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Da análise dos autos, 

verifica-se que nos meses de fev/2019, maio/2019, jun/2019, jul/2019, 

ago/2019 e setembro/2019, a parte Reclamante recebeu faturas com 

aumentos injustificados, e que mesmo buscando a empresa reclamada 

para efetuar as contestações de consumo, não obteve êxito. Percebe-se, 

também, que o consumo autoral mantém o mesmo padrão, demonstrando 

que realmente foi uma cobrança atípica. Pois bem. Resta claro e 

incontroverso nos autos de que houve aumento significativo no valor das 

faturas contestadas pela parte reclamante. Em sua defesa, a reclamada 

alega que o aumento justifica-se devido ao acumulo de consumo gerado 

nos meses anteriores, pois não fora possível realizar a correta leitura, 

sendo que os referidos meses foram cobrados no mês seguinte. Contudo, 

verifico que o consumo autoral nos meses em que a Reclamada alega que 

não foi possível realizar a regular leitura encontra-se dentro do padrão 

mensal de consumo, não havendo qualquer justificativa para cobrar valor 

excedente na fatura posterior. Assim, não se pode dizer que houve erro 

no consumo auferido no medidor de titularidade da parte Autora, haja vista 

que não houve aumento no consumo autoral, que mantém o mesmo 

padrão. Além do mais, a demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Por oportuno, destaco a verificação de 

irregularidade na medição do consumo deve ser acompanhada de laudo 

pericial, o que não consta nos autos. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, turma recursal única, juíza relatora designada 

Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, 

as faturas dos meses fevereiro/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, 

agosto/2019 e setembro/2019 devem ser retificadas. Contudo, não pode 

este juízo compelir a Reclamada a receber os valores refaturados de 

forma parcelada, pois a Autora não efetuou os pagamentos no referidos 

meses. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o 

faturamento foi efetivamente excessivo por não ser compatível com o 

consumo médio da parte reclamante. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECLAMADA 

NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECLAMADA 

QUE NÃO TRAZ QUALQUER INDÍCIO DE PROVA, NEM MESMO O TOI – 

SUSPENSÃO INDEVIDA – MÉDIA DE CONSUMO REGULAR – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em análise, nota-se que restou 

evidente a inexistência de irregularidades no medidor da consumidora, não 

havendo nenhum indício de desvio, consoante se vê nas provas trazidas 

aos autos, mormente quando a Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, 

documento obrigatório na hora da verificação de qualquer irregularidade. 

Desta maneira, necessário se faz a manutenção da sentença no tocante 

ao quantum indenizatório, o qual se encontra de acordo com os princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso 

C o n h e c i d o  e  I m p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º . : 

1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela parte ré, de forma 

satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre do art. 373, II, do 

NCPC, não há como autorizar a cobrança de valores a título de acúmulo de 

consumo em unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a 

desconstituição dos débitos no valor total de R$2.448,74 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Quanto 

ao pedido contraposto formulado pela reclamada, vislumbro que este não 

merece prosperar, tendo em vista que não restou provada a legalidade 

das faturas apuradas a título de acúmulo de consumo. Diante do exposto, 

rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: DETERMINAR as retificações das faturas referentes 

aos meses de fevereiro/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, 

agosto/2019 e setembro/2019, para constar o valor correspondente ao 

consumo auferido pela média dos 06 (seis) meses anteriores às referidas 

faturas. Julgar improcedente o pedido contraposto. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência 

financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 
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anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUICHE WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

MAGIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARIANO DA ROCHA OAB - SP202092 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005024-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA REQUERIDO: GUICHE 

WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. - ME, MAGIA 

PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA em desfavor de Guichê Web 

Comercialização de Ingressos Ltda - ME, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que adquiriu três ingressos no valor total de R$172,50 

(cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), para levar sua filha e 

sua irmã em um espetáculo no cine teatro de Cuiabá/MT. Informa que os 

ingressos eram numerados e possuíam assentos com marcação para 

cada consumidor, sendo divulgado incialmente o cine Teatro um local 

específico para a realização do evento. Contudo, sustenta que no sábado 

dia 24/08/2019, recebeu um e-mail que o espetáculo havia sido transferido 

para o teatro do colégio liceu Cuiabano, e depois no domingo dia 

25/08/2019, recebeu novamente um e-mail, avisando que o espetáculo 

havia mudado novamente de lugar, que seria o auditório do Hotel Paiaguás 

Palace. Relata ainda, que o local era completamente inadequado para 

receber o evento, uma vez que o não possuía sonorização ambiente, o 

local de espera era apertado e muito calor, não haviam locais numerados 

conforme contratado, o que foi estipulado na compra dos ingressos, as 

cadeiras foram simplesmente colocadas de forma que ninguém conseguia 

ver o espetáculo (principalmente as crianças). Requer a procedência da 

lide para condenar o demandado ao pagamento de danos materiais e 

danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e a inversão do 

ônus da prova. O requerido apresentou defesa arguindo em preliminar a 

ilegitimidade passiva, uma vez que, somente realizou as vendas de 

ingressos pelo seu sítio eletrônico, não sendo parte legitima. No mérito 

aduz que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de 

ilícito de forma genérica. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26563191 . É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar arguida 

pela reclamada, não merece acolhimento, tendo em vista que é legitima 

para figurar no polo passivo, eis que o produto foi adquirido junto ao site 

da reclamada, bem como obtém lucro na venda, restando demonstrada a 

relação consumerista, portanto, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva. Segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados ao consumidor devem ser respondidos de forma objetiva, pelo 

Reclamado, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. A autora pleiteia pela inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Isto porque, restou 

devidamente demonstrado que o show fora realizado em local diverso do 

contratado, além do mais, os documentos aportados na inicial evidenciam 

que o local de realização do show não atendia adequadamente o público 

do evento. Inicialmente e no que diz com o dano material, havendo a autora 

usufruído do show em local diverso daquele divulgado em que dispôs-se a 

pagar pelo show, mas também pelo espaço físico, entendo ser cabível a 

condenação da ré à devolução integral do preço dos ingressos, no valor 

de R$172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos). De outra 

banda, no que diz com o pleito de indenização por danos morais, verifico 

assistir a reclamante parcial razão. Isto porque se afigura prática abusiva 

a realocação do público que comprou ingresso para assistir ao show em 

um local e fora direcionado a outro, não o pode fazê-lo. Desta forma, e 

considerando que muitas pessoas foram encaminhadas a outro espaço 

físico destinado a realização do show, corolário lógico é o de que não só 

a visão do espetáculo, mas também o conforto oferecido, não foram 

prestados conforme o esperado. Ademais, por tratar-se de show 

destinado ao público infantil, ressalto que o local se tornou impróprio para 

atender as crianças e os pais que se encontravam no local. Nesta senda, 

entendo que o dano moral se configura em caráter punitivo-dissuasório, 

ante o desrespeito à figura do consumidor, servindo de reprimenda àquele 

que efetuou a conduta reprovável, de tal forma que o impacto se mostre 

hábil – em face da suficiência – a dissuadi-lo da repetição de 

procedimento análogo. A corroborar: REPARAÇÃO DE DANOS. SHOW DO 

GUNS N ROSES. TRANSFERÊNCIA DE ÁREA PELO COMPROMETIMENTO 

DA ESTRUTURA DO CAMAROTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. 1. Recorre a parte ré da 

sentença que julgou procedente a ação para condená-la à devolução 

integral do valor pago pelos ingressos, bem como a condenou ao 

pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00 por 

autor, em razão da transferência de área dos consumidores que haviam 

adquirido o ingresso para o camarote para localidade de visualização 

prejudicada do show. 2. Caso ao qual é aplicável a responsabilidade civil 

objetiva dos prestadores de serviços, nos termos da legislação 

consumeirista. Logo, prescinde da demonstração de culpa. 3. Por outro 

lado, resta caracterizado o dano à esfera da personalidade, uma vez que 

a frustração experimentada pela parte autora, em razão dos percalços 

enfrentados no momento de lazer, ultrapassa as situações de mero 

inconveniente cotidiano, mormente quando a expectativa é ampliada por se 

tratar de banda internacional, cujo ingresso fora comercializado a preços 

consideravelmente elevados. 4. Assim, resta caracterizado o dano moral 

em concreto, motivo pelo qual a sentença segue mantida no ponto. 5. O 

quantum indenizatório, fixado em R$ 1.000,00, mostra-se aquém dos 

parâmetros estabelecidos por esta Turma para os feitos análogos, motivo 

pelo qual merece ser majorado para R$ 2.000,00 para cada... autor, em 

consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade 

aplicáveis ao caso concreto. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005356647, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005356647 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 

23/04/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/04/2015). No que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 
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critérios legais estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. No caso, considerando esses elementos, 

constato por fixar a indenização dos danos morais em R$2.000,00 (dois 

mil reais), quantias essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Autora, refletindo no patrimônio da ofensora de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, e, no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a título de dano material 

o valor de R$172,50(cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo 

prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação. CONDENAR o 

Reclamado à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da 

homologação da presente sentença. DEFIRO o pedido de justiça gratuita 

ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o 

caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007131-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA REIS ROBERTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA -300 DO NCPC (LIMINAR) INALDITA ALTERA PARTS, proposta 

por ANDREIA REIS ROBERTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que reside na Zona Rural e é titular da UC n°6/865038-4. 

Aduz que foi surpreendida com a fatura do mês de setembro/2019 no 

valor total de R$ 1.873,00 (mil, oitocentos e setenta e três reais). Afirma, 

ainda, que por inexistir quantidade significante de eletrodomésticos ou 

quaisquer equipamentos que demandam energia elétrica no imóvel, o 

consumo neste imóvel sempre circundou em valores menores. Sustenta 

que em todos os meses que antecederam as faturas mencionadas, houve 

lançamentos de consumo dentro da normalidade, não prosseguindo a 

alegação da requerida de que tais valores abusivos seriam oriundos de 

“acumulo” no lançamento. Assim, requer medida liminar para que a 

reclamada se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços até a 

decisão final do mérito, bem como requer a retificação da cobrança do 

mês de setembro/2019, a condenação em dano moral da reclamada e a 

inversão do ônus da prova. A decisão liminar fora indeferida na data de 

26/09/2019. A requerida apresentou defesa arguindo em preliminar a 

incompetência do juizado em razão da matéria. No mérito aduz a 

regularidade de cobrança, vez que embora a Requerente resida em uma 

chácara, à mesma se encontra dentro da zona urbana. Informa ainda, que 

a Unidade Consumidora da requerente estava desligada no sistema, mas 

ligada em campo, ou seja, o relógio medidor estava registrando consumo. 

Requer a improcedência da lide e que a requerente seja compelida ao 

pagamento do débito. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, 

ID 25333706. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No 

tocante à preliminar arguida de incompetência do juizado, rejeito-a em 

razão de não necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da autora merece 

prosperar em parte. Da análise dos autos, verifica-se que no mês de 

setembro/2019, a parte Reclamante recebeu fatura com aumento 

injustificado. Percebe-se, também, que o consumo autoral mantém o 

mesmo padrão, demonstrando que realmente foi uma cobrança atípica. 

Pois bem. Resta claro e incontroverso nos autos de que houve aumento 

significativo no valor da fatura contestada pela parte reclamante. Em sua 

defesa, a reclamada alega que o aumento justifica-se devido ao acumulo 

de consumo gerado nos meses anteriores, pois não fora possível realizar 

a correta leitura, sendo que os referidos meses foram cobrados no mês 

seguinte. Contudo, verifico que o consumo autoral nos meses em que a 

Reclamada alega que não foi possível realizar a regular leitura encontra-se 

dentro do padrão mensal de consumo, não havendo qualquer justificativa 

para cobrar valor excedente na fatura posterior. Assim, não se pode dizer 

que houve erro no consumo auferido no medidor de titularidade da parte 

Autora, haja vista que não houve aumento no consumo autoral, que 

mantém o mesmo padrão. Além do mais, a demonstração de situação 

excepcional incumbe à concessionária, sendo impossível exigir da parte 

autora a produção de prova negativa. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

REPETIÇÃO DE INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é 

considerado serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado 

e eficaz, como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, 

não obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 
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DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Por oportuno, destaco a verificação de 

irregularidade na medição do consumo deve ser acompanhada de laudo 

pericial, o que não consta nos autos. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, turma recursal única, juíza relatora designada 

Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, 

a fatura do mês setembro/2019 deve ser retificada. Desta forma, diante da 

ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente 

excessivo por não ser compatível com o consumo médio da parte 

reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – RECLAMADA NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE – RECLAMADA QUE NÃO TRAZ QUALQUER INDÍCIO DE 

PROVA, NEM MESMO O TOI – SUSPENSÃO INDEVIDA – MÉDIA DE 

CONSUMO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em 

análise, nota-se que restou evidente a inexistência de irregularidades no 

medidor da consumidora, não havendo nenhum indício de desvio, 

consoante se vê nas provas trazidas aos autos, mormente quando a 

Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, documento obrigatório na hora 

da verificação de qualquer irregularidade. Desta maneira, necessário se 

faz a manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório, o 

qual se encontra de acordo com os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso Conhecido e Improvido. 

(Recurso Inominado nº.: 1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, 

Publicado no DJE 10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela 

parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre 

do art. 373, II, do NCPC, não há como autorizar a cobrança de valores a 

título de acúmulo de consumo em unidade de medição de energia elétrica, 

impondo-se a desconstituição dos débitos no valor total de R$ 1.873,00 

(um mil oitocentos e setenta e três reais). Por outro lado, o pedido de 

indenização por dano moral não merece procedência, porquanto a 

presente ação trata de mera cobrança indevida, não tendo ocorrido 

inserção do nome da reclamante em órgãos de proteção ao crédito, 

tampouco a suspensão do fornecimento do serviço essencial, não sendo 

a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. Neste sentido: 

RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.3 - Não 

há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia 

continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e 

também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador. (Ap 

93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017). Por fim, quanto ao pedido contraposto formulado pela 

reclamada, vislumbro que este não merece prosperar, tendo em vista que 

não restou provada a legalidade da fatura apurada a título de recuperação 

de consumo. Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: DETERMINAR a 

retificação da fatura referente de setembro/2019, para constar o valor 

correspondente ao consumo auferido pela média dos 06 (seis) meses 

anteriores às referidas faturas. Julgar improcedente o pedido contraposto. 

Julgar improcedente o pedido de dano moral. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, 

para o caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz deDireito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013979-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013979-65.2019.8.11.0001 Reclamante: LUIZ CARLOS DE 

CARVALHO FILHO Reclamada: ENERGISA S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento 
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pleiteado pela Ré. Cumpre destacar que de acordo com o art. 370 do CPC 

cabe ao magistrado determinar de oficio ou a requerimento das partes as 

provas necessárias ao julgamento do mérito, estando, ainda, autorizado a 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Rejeito a 

preliminar de prescrição suscitada pela Reclamada, tendo em vista que o 

prazo prescricional para fins de ação de indenização por danos morais 

por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito passa a fluir a 

partir da exclusão da restrição e não da data da inclusão, sendo certo que 

enquanto durar o apontamento restará caracterizado o ilícito. A Reclamada 

alega que o extrato de negativação apresentado pela Autora não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos constante do mesmo 

deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Quanto à preliminar de incompetência 

territorial, relativa ao comprovante de endereço, rejeito-a, tendo em vista 

que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde o réu 

exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95, e in casu, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Por fim, 

rejeito a preliminar de impugnação do valor da causa inicialmente atribuído 

pela parte Autora para que corresponda à soma dos danos morais e valor 

discutido da inscrição, uma vez que o valor atribuído tem efeito meramente 

estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR 

ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por danos morais 

tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma sugestão do autor, 

sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta forma, não se faz 

impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das custas processuais. 

A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é 

admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito 

econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação 

probatória. Possibilidade de indicação do valor de alçada como valor da 

causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). E sendo assim, 

considerando que a parte discute a inscrição no valor de R$ 43,03, bem 

como danos morais, sugerindo R$ 10.000,00 (dez mil reais), necessário se 

faz a adequação do valor da causa, determino que o valor a causa seja 

readequado para R$ 10.043,03 (dez mil e quarenta e três reais), nos 

termos do art. 292, §3º do CPC. Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 43,03, ao argumento de que não reconhece o 

mesmo. A Reclamada, em contestação, alega a existência de contrato de 

prestação de serviços de energia elétrica firmado pelo Reclamante 

referente à Unidade Consumidora nº 906090-6 situada na RUA DEZ S/N, 

BAIRRO: PQ. SAO JORGE, CUIABÁ/MT, da qual constam débitos 

inadimplidos, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados do 

mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou qualquer 

documento capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes, 

tampouco a origem do débito impugnado, sendo certo que as telas 

sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, produzida 

unilateralmente, e de fácil manipulação. Logo, não tendo sido comprovada 

a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a 

inserção do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos 

autos ser declarado ilegal. Por outro lado, não vejo como acolher o pedido 

de indenização por dano moral pleiteado pelo Reclamante, uma vez que o 

extrato juntado no ID. 25457358 demonstra a existência de outra 

negativação realizada na mesma data da negativação ora discutida, e que 

não é objeto da presente ação, nem foi comprovado estar sendo discutido 

judicialmente. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte 

Reclamada ao negativar o nome do Reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro concomitante em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui que não tenha 

tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da empresa. Destarte, não há 

que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto 

no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado 

pela Reclamada, em razão da ausência de relação jurídica entre as partes. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 - OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de dano moral, 3 - OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé formulado pela 

Reclamada. Readéquo o valor da causa para o teto dos juizados 

especiais, que atualmente é de R$ 10.043,03 (dez mil e quarenta e três 

reais), nos termos do art. 292, §3º do CPC. Intime-se a Reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito em julgado, proceder 

à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006405-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TULIO AGUIAR TABOSA REQUERIDO: AMAZON SERVICOS 

DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

c/c OBRIGAÇÃO DE DAR E LIMINAR, proposta por TÚLIO AGUIAR 

TABOSA, em desfavor de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL 

LTDA, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que na data 

07/12/2018, com comprou Livro - Box Harry Potter - Guia Cinematográfico 

- Coleção, Baker, Felicity, no valor de R$47,89 (quarenta e sete reais e 

oitenta e nove centavos), no site da Amazon, ora requerida. Ocorre, que a 

data informada para entrega foi de 04/01/2019, contudo, passado o prazo 

para entrega do produto, este não foi entregue pela reclamada. Assim, 

passado mais de 09 (nove) meses para entrega do produto, uma vez que 

a compra foi realizada em 07/12/208, o reclamante ingressou com a ação. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que a empresa entregue o 

produto ou que na impossibilidade de fazê-lo que devolva o dinheiro pago, 

bem como requer a condenação em danos morais e a inversão do ônus da 

prova. A decisão liminar fora deferida na data de 07/09/2019. A requerida 

apresentou defesa arguindo em preliminar a impossibilidade de proceder 

com o cumprimento da obrigação deferida em liminar, por não realizar a 

venda do produto e por não possuir o produto em estoque. Contudo, em 

seguida, informou o código de rastreio. Afirma não ser a titular da 

obrigação correspondente ao direito alegado. Requer a improcedência da 

lide. Em sede de impugnação o Reclamante confirma o recebimento do 

produto, o qual ocorreu somente em 17/10/2019. Afirma que o produto não 

fora entregue no prazo estipulado pela Liminar, vez que o prazo final para 

cumprimento da liminar era dia 03/10/2019 e o produto só fora entregue 15 
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(quinze) dias após o prazo do cumprimento da LIMINAR. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25125035. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada não apresenta 

justificativa para o alegado atraso feito pelo Reclamante. Logo, verifica-se 

que houve falha na prestação do serviço pela Reclamada na medida em 

que demorou demasiadamente para efetuar a entrega do produto adquirido 

pelo Reclamante, situação esta que demonstra o descaso e desrespeito 

da Ré no atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o limite 

do mero aborrecimento, devendo reparar os danos a ela causados. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço 

adequado ao consumidor, especialmente por não ter entregado o produto 

em tempo hábil para sua utilização, devendo ser ressaltado que somente 

fora entregue com a concessão de tutela de urgência por este juízo. O 

dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada em não efetuar a entrega do produto 

adquirido pelo consumidor. Nesse sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO PELA 

INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MARKETPLACE. 

RECURSO ALMEJANDO A MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA 

DOS DANOS MORAIS. NÃO ESSENCIALIDADE DO PRODUTO. PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA 

DO DESVIO PRODUTIVO. 1. A relação jurídica é de natureza consumerista. 

2. Incontroverso nos autos a existência da falha na prestação dos 

serviços imputada ao réu, decorrente da entrega de produto diverso do 

selecionado pelo comprador, além do atraso na entrega. 3. Presença de 

Markerplace, considerado um shopping virtual, o qual traz vantagens tanto 

para consumidores quanto fornecedores pela facilidade de acesso aos 

produtos via internet. 4. Aplicável à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, através da qual o fato de o consumidor ser exposto à 

perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de 

responsabilidade do fornecedor e, apenas posteriormente, descobrir que 

só obterá uma solução pela via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial. 

5. O valor da reparação estabelecido em R$ 500,00, não se revela 

compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

devendo ser majorado, fixando a compensação em R$ 1.500,00, eis que 

houve atraso na entrega de bem não essencial (caixa de som) por cerca 

de 2 (dois) meses. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - 

APL: 00131109720198190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO 

REIS, Data de Julgamento: 27/11/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) 

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 

186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Assim, com base nos 

argumentos acima alinhavados, sopesando às circunstâncias em que se 

deu o ilícito, vê-se que a indenização por danos morais no montante de 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) satisfaz os requisitos mencionados. 

Diante do exposto, rejeito às preliminares arguidas, e no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a Reclamada à indenização 

por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em R$1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), com correção de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da 

presente sentença. DEFIRO o pedido de justiça gratuita o autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011996-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011996-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCAS JOSE DA COSTA DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com o banco demandado. O reclamado, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da 

proposta de adesão (id 26859694), devidamente assinado pelo 

reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram 

apresentados na peça inicial, bem como diversas faturas de consumo em 

nome do autor. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a 

existência da relação jurídica entre os litigantes. A propósito, o reclamado 

juntou o extrato das faturas do cartão de crédito que demonstram que 
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houve o pagamento dos valores nos primeiros meses do contrato, 

entretanto, sem qualquer justificativa o autor deixou de cumprir com suas 

obrigações. Vale frisar que os extratos apresentados apartados de outros 

documentos normalmente não são levados em consideração para 

comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso vieram 

acompanhados do termo de contratação do serviço devidamente 

assinado, portanto, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as 

partes. Ademais, quando a parte requerente se depara com essas provas 

no processo, ela deve impugnar argumentando que efetuou o pagamento 

das faturas relativas ao cartão de crédito ao qual estava vinculado, ou, 

ainda, a solicitação de cancelamento do serviço, o que não se verifica no 

caso, uma vez que a impugnação do autor foi realizada de forma genérica. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005930-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAMIL EDUARDO RONDON REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA 

C/C DANO MORAL, proposta por JAMIL EDUARDO RONDON em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que é titular de uma UNIDADE 

CONSUMIDORA nº 6/2023088 – 4, junto à empresa reclamada. Afirma que 

no mês de junho/2019, foi surpreendido com uma conta de energia em 

atraso no valor de R$ 2.481,09(dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais 

e nove centavos). Aduz que sua média de consumo era de 

aproximadamente, 300 Kw/h, gerando cobranças no valor aproximado de 

R$300,00 (trezentos reais). Informa que tentou resolver o problema 

administrativamente para que as faturas fossem corrigidas, entretanto, a 

concessionária de energia elétrica não realizou o refaturamento das 

contas da autora. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida se abstenha de proceder a suspensão da energia, bem 

como requer o refaturamento das contas contestadas, dano moral no 

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

decisão liminar fora deferida na data de 17/09/2019. A requerida 

apresentou defesa arguindo inicialmente a preliminar de incompetência do 

juizado. No mérito aduz que sustenta que foi realizada vistoria e foram 

detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora da reclamante no ano de 2019, razão pela qual, foi emitida 

fatura eventual de recuperação de consumo, tornando legítimo o débito 

apurado. Ao final, pugna pela improcedência da ação, além da 

condenação da reclamante ao pagamento do débito inadimplido. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25060280. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar parcialmente. Conquanto, a 

requerida tenha anexado o Termo de Ocorrência de Inspeção, não 

apresentou laudo emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, não 

observando o que dispõe o artigo 129 da Resolução normativa 414/2010 – 

ANEEL. Ressalto que conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da 

Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 – ANEEL (que substitui a 

Resolução 456/2000-ANEEL), a concessionária pública de energia elétrica 

tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual 

irregularidade de consumo de energia elétrica. Entretanto, para a apuração 

de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será 

necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação 

ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 414/2010 – 

ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do medidor e 

não no seu funcionamento, deverá ser emitido Termo de Ocorrência e 

Inspeção – TOI, assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na 

presença do consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução 

Normativa 414/2010 – ANEEL). É o entendimento da Turma Recursal Única 

deste Tribunal acerca do tema: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – PROVAS INSUFICIENTES – 

PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO ILÍCITO 
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CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE INCLUSÃO 

DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo de recuperação de consumo, desde que garantido o 

contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar qualquer 

irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 414/2010 – 

ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento interno com prova 

de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 (dez) dias, 

informando o local, data e horário da realização da avaliação técnica (art. 

129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de laudo técnico 

com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a irregularidade (art. 

129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se inexistir problemas, 

sendo que as condutas da concessionária com o objetivo de recuperar o 

suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito inexistente. (...) (TRU TJMT 

242243620118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 29/08/2013, Data da publicação no 

DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos provas suficientes de que o 

processo administrativo previsto no artigo 129 da Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL não foi observado, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). No presente caso, 

embora a reclamada alegue que tenha ocorrido irregularidade na medição 

do consumo na residência do consumidor, é evidente que a 

concessionária deixou de apresentar neste sentido, tal como: laudo com 

certificação do INMETRO, e ainda, prova de que processo tramitou com o 

pleno conhecimento do consumidor, situação em que fragiliza 

consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. Ademais, verifica-se que foi emitida uma fatura com valor 

exorbitante em nome do autor, ora demandante, sendo que a 

concessionária não acostou aos autos nenhum elemento probatório que 

justifique tais cobranças com valores equivalentes. Desta forma, diante da 

ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente 

excessivo por não ser compatível com o consumo médio da parte 

reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – RECLAMADA NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE – RECLAMADA QUE NÃO TRAZ QUALQUER INDÍCIO DE 

PROVA, NEM MESMO O TOI – SUSPENSÃO INDEVIDA – MÉDIA DE 

CONSUMO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em 

análise, nota-se que restou evidente a inexistência de irregularidades no 

medidor da consumidora, não havendo nenhum indício de desvio, 

consoante se vê nas provas trazidas aos autos, mormente quando a 

Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, documento obrigatório na hora 

da verificação de qualquer irregularidade. Desta maneira, necessário se 

faz a manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório, o 

qual se encontra de acordo com os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso Conhecido e Improvido. 

(Recurso Inominado nº.: 1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, 

Publicado no DJE 10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela 

parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre 

do art. 373, II, do NCPC, não há como autorizar a cobrança de valores a 

título de recuperação de consumo em unidade de medição de energia 

elétrica, impondo-se a desconstituição dos débitos no valor total de R$ 

2.190,59 (dois mil cento e noventa reais e cinquenta e nove centavos). Por 

outro lado, o pedido de indenização por dano moral não merece 

procedência, porquanto a presente ação trata de mera cobrança indevida, 

não tendo ocorrido inserção do nome da reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito, tampouco a suspensão do fornecimento do serviço 

essencial, não sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem 

moral. Neste sentido: RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE 

DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser 

lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir 

higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a 

cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de 

forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a 

consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, 

conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o 

consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. 

Cobrança sumária indevida.3 - Não há falar em indenização por danos 

morais se a concessionária de energia continuou prestando o serviço 

após constatada a suposta fraude e também não impôs ao consumidor a 

pecha de mau pagador. (Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). Por fim, quanto ao pedido 

contraposto formulado pela reclamada, vislumbro que este não merece 

prosperar, tendo em vista que não restou provada a legalidade da fatura 

apurada a título de recuperação de consumo. Diante do exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: MANTER a liminar deferida no ID 23982131. DECLARAR indevida a 

fatura referente ao mês de junho/2019. DETERMINAR que a reclamada 

proceda à readequação da fatura do mês de junho/2019, com base na 

média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutidas; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; JULGAR 

IMPROCEDENTE do pedido contraposto. DEFIRO o pedido de justiça gratuita 

ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o 

caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004983-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SERGIOMAR VIANA BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA, proposta 

por SERGIOMAR VIANA BARBOSA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos 

autos. O requerente afirma que é usuário da unidade consumidora 

devidamente inscrita UC: 6/1924055 – 5, nos meses 03 e 05 de 2019, 

recebeu em sua residência a fatura no valor de mínimo de 49kw/h, no 

valor de R$ 33,82, não havendo notificação e nem justificativa sobre o 

valor faturado a menor. Ocorre que sem notificação ou explicação 
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recebeu no mês de junho/2019 em sua residência uma fatura ABSURDA 

no valor de 669,75 (seiscentos e sessenta e nove e setenta e cinco 

centavos). Aduz que procurou o Procon em 28/06/2019 contestando o 

valor cobrado na fatura (junho 2019) com vencimento em 02/07/2019. O 

Procon registrou a ocorrência e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para 

que a Reclamada se manifestasse quanto ao ocorrido, sendo agendado 

retorno para 14/07/2019. Contudo, informa que sem notificação a 

reclamada efetuou o corte de energia na residência do reclamante em 

12/08/2019. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para o 

restabelecimento da energia, bem como a indenização por dano moral pelo 

corte indevido e a inversão do ônus da prova. A decisão liminar fora 

deferida na data de 03/09/2019. A requerida apresentou defesa arguindo 

em preliminar a perda do objeto da ação, vez que houve o refaturamento 

da conta de energia administrativamente. No mérito aduz a suspensão do 

serviço de energia se deu exclusivamente por culpa do consumidor que 

não efetuou o pagamento da conta de energia. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 24794663. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante à preliminar arguida de Perda do objeto, rejeito-a. Tendo 

em vista que o refaturamento administrativo da fatura contestada acarreta 

a perda parcial do objeto, contudo, há nos autos outros pedidos a serem 

analisados. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar. Conquanto, a requerida tenha comprovado que houve o 

refaturamento administrativo da conta do mês de julho/2019, 

demonstrando que o valor fora adequado ao consumo estimado do 

requerente, ressalto que há necessidade de pronunciar acerca da 

suspensão de energia realizada. Consoante exposto pelo requerente, 

enquanto a fatura estava em fase de contestação na seara administrativa 

ocorreu a suspensão dos serviços de energia pela concessionária ré. 

Dessa forma, demonstrou o reclamante que na data de 12/08/2019 houve 

a interrupção dos serviços de energia sem que a requerida tivesse 

procedido a devida notificação de aviso de corte, consoante dispõe a 

Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Logo, 

considerando que o autor teve o fornecimento de energia elétrica 

suspenso em razão do inadimplemento da fatura com vencimento em 

julho/2019, fatura essa que estava sendo contestada perante a ré, 

entendo que essa suspensão é indevida. Assim, resta configurado o 

dever de indenizar pelo abalo moral ocasionado, considerando que o 

fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e o seu fornecimento 

foi suspenso indevidamente. A corroborar: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA COM VALOR 

EXORBITANTE. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. VALOR DA 

MULTA QUE NÃO CABE DEVOLUÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR VALOR QUE ESTAVA 

SENDO CONTESTADO. DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 1.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Descreve o autor que a fatura do mês de maio/2017 

apresentou valor de R$ 1.127,25. Relata que se dirigiu até o PROCON, e 

este entrou em contato com a ré, que enviou técnico na residência do 

demandante para verificar se havia algum problema com o relógio. Informa 

que na data de 11/05/2017 houve a substituição do medidor. No dia 

18/07/2017 houve suspensão no fornecimento de energia elétrica, em 

razão do inadimplemento da fatura do mês de maio. Requer a 

desconstituição do débito, bem como indenização por danos morais, ante 

a prática abusiva da ré, em suspender o fornecimento de energia elétrica, 

por fatura que estava sendo contestada. Junta documentos (fls. 18/45) A 

parte ré relata que o autor possui débito no valor de R$ 1.217,58, alegando 

que não há falhas no medidor ou nas leituras. Informa que não há danos 

morais. Em pedido contraposto, requer a condenação do autor ao... 

pagamento da fatura do mês de maio/2017. Competia à ré provar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consoante 

art. 373, II, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que 

não comprovou que o autor consumiu 1773kwh na fatura com vencimento 

em maio/2017. Quanto ao valor da multa aplicada, o pedido não prospera, 

vez que o autor realizou a auto religação em duas oportunidades, 

conforme consta de fls. 131/132, sendo que em uma delas corroborado 

pelo próprio documento acostado pelo autor, à fl. 40. No que diz respeito 

aos danos morais, o pedido prospera, visto que a suspensão foi indevida, 

pois a fatura em questão estava sendo contestada. O quantum 

indenizatório vai arbitrado em R$ 1.000,00(...), valor que atende às 

circunstâncias do caso concreto, bem como aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007644230, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 08/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007644230 RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 08/08/2018, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2018) 

Observo que a indenização do dano moral tem como objetivo impor uma 

penalidade ao ofensor, para que tenha mais cuidado e disciplina, a fim de 

evitar que essa conduta danosa se repita. Deste modo, constato que a 

indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cumprirá o 

escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. Diante do 

exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: MANTER a liminar deferida no ID 23244074. 

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais 

experimentados, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido 

de juros legais a partir da citação. DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao 

autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso 

de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011101-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA RIBEIRO ARRUDA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011101-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SILVANA MARIA RIBEIRO ARRUDA DE MIRANDA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 
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julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A reclamante alega ter adquirido da reclamada passagens 

com origem em Cuiabá/MT e destino Montevideo-URU para o dia 

25/09/2019. Sustenta que ao desembarcar no terminal constatou que sua 

mala tinha sido extraviada, sendo que a devolução só ocorreu no final do 

dia 26/09/2019, deste modo, pugna pela condenação da reclamada em 

indenização por danos materiais, uma vez que precisou adquirir produtos 

básicos durante o período que permaneceu sem seus pertences, bem 

como indenização por danos morais. A reclamada, em sua defesa, se 

limita a dizer que o extravio da bagagem da autora foi temporário. Neste 

sentido, sustenta que a mala foi localizada e entregue antes do prazo de 

30 dias previsto na legislação vigente (Portaria 676/GC-5 Anac), portanto, 

ausente qualquer ilicitude capaz de causar os danos nos termos 

declinados na inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Ademais, configurando a relação de consumo, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo verifico que resta incontroverso o 

extravio das bagagens do reclamante durante sua viagem de Cuiabá/MT 

para Montevideo/URU, conforme se observa no Relatório de Irregularidade 

com Bagagem – RIB, acostado no Id nº 24710879. Diante de tal quadro, é 

de se reconhecer que emerge indubitavelmente a responsabilidade da 

empresa reclamada em reparar os danos sofridos pela reclamante, que 

embarcou com sua bagagem em perfeito estado e não a recebeu ao tempo 

contratado, pelo contrário, ao desembarcar em seu destino não teve 

acesso a seus pertences, sendo restituído somente após 24 horas do 

extravio. Portanto, tenho que procede ao pleito de indenização pelos 

danos morais sofridos, porquanto inegável que o extravio, ainda que 

temporário, de objetos pessoais gera um sofrimento e abalo incomuns, 

configurando mais do que o mero desconforto comum do cotidiano, 

afetando o bem estar psíquico do indivíduo, motivo pelo qual merece a 

justa reparação. A propósito: EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

EXTRAVIO DE BAGAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –EXTRAVIO 

INCONTROVERSO – DANO MATERIAL COMPROVADO – JUNTADA DE 

NOTA FISCAL – EXTRAVIO DE EQUIPAMENTOS ATINENTES À PROFISSÃO 

DO PASSAGEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se 

trate de concessionária de serviços públicos.O extravio de bagagem 

configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do 

consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para 

causar danos materiais e morais.O dano material é aquele essencialmente 

comprovado sobre o qual não se admite presunção. Assim, restando 

comprovado através de notas fiscais e boletim de ocorrência o extravio de 

equipamentos atinentes a profissão do passageiro, o dano material se 

torna devido.Não há se falar em limitação do valor do dano material quando 

os equipamentos extraviados (mesa de som e microfones) são atinentes a 

profissão do passageiro (jornalista e comunicador).O valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando 

fixado segundo tais critérios.Sentença Mantida.Recurso Desprovido. (N.U 

1002522-52.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019) 

Sendo assim, uma vez configurado o dano, de rigor se impõe o 

reconhecimento de que seja devida a reclamante a desejada indenização, 

de sorte a amenizar o sofrimento experimentado, em razão da injusta 

ofensa. Por fim, no que tange à restituição dos valores gastos pela 

reclamante com a compra de itens básicos durante o período em que 

esteve sem seus pertences, tenho que também merece prosperar, uma 

vez que os gastos inesperados só ocorreram em decorrência da falha da 

prestação de serviço que impediu que a autora estivesse na posse de sua 

bagagem após o fim da viagem, devendo ser indenizada conforme os 

comprovantes de pagamento juntados na inicial (Id nº24711741, 24711761 

e 24711790). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 – CONDENAR a reclamada a restituir os reclamantes pelo 

dano material sofrido no valor de R$ 506,08 (quinhentos e seis reais e oito 

centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR a 

reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos no 

valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012094-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VIEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012094-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MONICA VIEIRA DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente no 

que tange a preliminar de incompetência arguida pela parte autora em sua 

impugnação deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por 

entender pela desnecessidade da realização de perícia diante da 

assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada 

nos documentos juntados na contestação. Portanto, afasto a preliminar de 

perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. Do mesmo modo, ressalto que no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, 
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afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram juntados 

na inicial (Id nº 26835235). Vale frisar que a semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos 

autos é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Assim, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante 

ao pagamento do valor total de R$ 509,06 (quinhentos e nove reais e seis 

centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010529-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA KAROLINE DA SILVA AMORIM REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, a preliminar de 

incompetência arguida pela reclamante deve ser rejeitada tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um 

juízo de convicção. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta 

por complexidade, tendo em vista a desnecessidade da realização de 

perícia diante dos áudios juntados na inicial, faço isso, com fulcro no 

disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. A reclamante pleiteia 

indenização por danos morais em razão da existência de restrição 

indevida dos seus dados em órgão de proteção ao crédito promovida pelo 

reclamado por débito no valor de R$ 115,41 (cento e quinze reais e 

quarenta e um centavos), valor este que alega desconhecer, uma vez que 

não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. A 

reclamada, em contestação, alega que a reclamante é uma consultora dos 

produtos Boticário e em razão do inadimplemento das mercadorias 

adquiridas da empresa seus dados foram inseridos no cadastro de 

proteção ao crédito, motivo qual requer a improcedência da ação. Ao final, 

como pedido contraposto, punga pela condenação da reclamante ao 

pagamento do valor inadimplido, além da condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Da análise do processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a parte reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes, tendo juntado ficha 

cadastral, devidamente assinada pela reclamante, cópia dos documentos 

pessoais e comprovante de residência, além das notas fiscais 

endereçadas no mesmo endereço informado pela autora na inicial, 

conforme se verifica na mov. 21. Salienta-se que a assinatura constante 

na ficha cadastral é visivelmente idêntica a exarada nos documentos 

pessoais da reclamante e demais documentos juntados na peça inaugural 

(Id nº 26489897). Além disso, a reclamante não trouxe nenhuma prova de 

que tenha efetuado o pagamento integral dos produtos adquiridos da 

empresa, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua petição 

inicial, inclusive negando a relação jurídica existente entre as partes. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Deste modo, não merece procedência o pedido de condenação da 

reclamada por danos morais, porquanto não restou comprovada conduta 

ilícita da ré ao inserir o nome da reclamante diante da comprovação da 

relação jurídica existente entre as partes. Quanto ao pedido contraposto 

apresentado pelo reclamado, entendo ser legítimo uma vez que restou 

comprovada a existência de débito pendente de pagamento, contudo, 

apenas no valor da restrição aqui discutida. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante ao 

pagamento do valor R$ 115,51 (cento e quinze reais e cinquenta e um 

centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Por fim, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da condenação nas penas de litigância de má-fé, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, 

arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008863-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VANESSA HELENA DE JESUS COSTA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, trecho Rio 

de Janeiro/RJ, conexão em Brasília/BSB, e chegada em Cuiabá/MT, sendo 

o embarque previsto para o dia 26/08/2019 às 18h35min e previsão de 

chegada às 21h55min, no entanto, o voo inicial sofreu atraso o que 

acarretou a perda da conexão no aeroporto de Brasília, sendo a autora 

realocada em um novo voo com horário de embarque previsto para o dia 

seguinte (27/08/2019) às 09h45min, chegando ao seu destino somente às 

10h30min, portanto, com 12 horas de atraso em relação ao voo 

inicialmente contratado. Assim, pugna pela condenação da reclamada ao 

pagamento de compensação por danos morais. Por sua vez, a reclamada 

afirma que a mudança do voo da autora ocorreu em razão do atraso do 

primeiro trecho do voo contratado que em decorrência do tráfego aéreo 

sofreu atraso acarretando a perda da conexão da autora, deste modo, em 

razão da ausência da prática de ato ilícito, pugna pela improcedência da 

ação. Analisando o processo e os documentos que o instrui, o atraso do 

voo contratado pela autora em quase 12h resta incontroverso, 

limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por necessidade de 

reestruturação da malha aérea. Deste modo, sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado 

estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) 

e a Resolução 400 nº 400 – ANAC preveem que cumpre ao transportador 

a realocação de passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 

horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e 

hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua 

vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever de 

informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo da 

autora às autoridades responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a 

reestruturação da malha aérea não pode servir de escape para que a 

reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a 

empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, 

não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato 

de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado 

horário e sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou 

qualquer outra razão que impossibilitasse o reclamante de embarcar no 

voo de conexão previamente agendado em razão de complicações de 

tráfego aéreo na malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos 

causados. Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante decorrente 

da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido, 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da 

demandada, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E 

MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE 

TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA 

CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 

DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o 

atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha 

aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se 

a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 

14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano 

moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. (Ap 783/2018, , PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO TJMT, Julgado em 10/04/2018, Publicado 

no DJE 16/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO 

– PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade 

civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do 

CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou 

força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do 

vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.A indenização por dano 

extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.Merece ser 

mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com 

os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles 

adotados por esta e. Corte. (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 

05/06/2019). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição
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RAYANE SEBASTIANA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. No 

caso em apreço, ressalto que não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

II – PRELIMINAR Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo 

réu no que tange a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, 

para fins de ação de indenização por danos morais por inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato 

gerador da pretensão, o que, in casu, ocorreu em 10/10/2019 (Id. 

25085666), data em que foi realizada a consulta dos dados do autor no 

cadastro de proteção ao crédito. Ainda preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Ademais, a reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante 

não juntou nenhum comprovante de residência em seu nome. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício 

capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo 

único do art. 330, § 1º do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso 

à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Por fim, 

a reclamada suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, 

afirmando que a peça inaugural deve indicar o valor pretendido pelo autor. 

Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que no presente caso o autor 

pretende a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a fixação de 

indenização pelos danos morais sofridos. Nesta senda, não é possível o 

detalhamento do exato valor a ser ressarcido, pois o valor indenizatório foi 

sugerido como mera estimativa, podendo não ser considerado para a 

composição do valor da causa. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por pendência financeira no valor R$ 70,97 disponibilizado 

em 27/03/2016 e R$ 43,51 disponibilizado em 29/04/2016. Neste sentido, 

argumenta que desconhece o referido débito, uma vez que não solicitou 

nenhum serviço junto à concessionária. A reclamada, em contestação, 

alega a existência de contrato de prestação de serviços de energia 

elétrica firmado pela autora da qual constam débitos em aberto, portanto, 

não há o que se falar em ato ilícito. Ao final, como pedido contraposto, 

pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do valor inadimplido, 

além da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado pelo autor 

referente à unidade consumidora em discussão, ainda, sequer trouxe o 

histórico de contas do cliente ou ainda o número da unidade consumidora 

que seria de titularidade do autor, como costuma fazer em casos 

semelhantes. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas 

a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em 

se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços 

pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem 

bases sólidas. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no 

que tange à ocorrência de danos morais. Em consulta ao sistema PROJUDI 

vislumbra-se que o reclamante ajuizou outra ação onde também discute a 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao registro inserido em 26/01/2013 (Processo nº 

80549897220168110001), ocorre que o autor requereu a desistência da 

ação, razão pela qual o feito não teve seu mérito apreciado. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. De 

outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

também não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante, e, por conseguinte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva das restrições 

indevidas no valor de R$ 70,97 (setenta reais e noventa e sete centavos) 

e R$ 43,51 (quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. OPINO pela improcedência do 

pedido contraposto. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009449-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILTO JOSE DE CAMARGO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009449-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RONILTO JOSE DE CAMARGO ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N 

Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, esclareço que no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. De outra banda, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 534 de 779



registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

391,58 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) com 

data de inclusão em 28/01/2017, no entanto o requerente afirma 

desconhecer a dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico 

com a consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que 

após análise do histórico da cobrança foi constatado que a parte autora 

realizou cadastro junto à requerida referente ao contrato nº 66 9924-5274, 

habilitado em 27/08/2015, aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do 

STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 391,58 

(trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida; 2 – Condenar a 

parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder 

a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013955-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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VITORIA CAROLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013955-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VITORIA CAROLINE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Inicialmente afasto a preliminar de ausência de 

interesse arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 302,96 (trezentos e dois reais e 

noventa e seis centavos), com data de inclusão em 02/04/2019 no entanto 

a requerente afirma que jamais manteve vínculo com o requerido e não 

contratou qualquer serviço que pudesse ter originado o débito. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a referida negativação, bem como 

pela condenação do reclamado a reparação por danos morais. O 

reclamado, a seu turno, alega que a reclamante é titular do cartão de 

crédito nº 5447318343213357, emitido em 06/02/2019, assim, foram 

contraídos débitos que restaram inadimplidos, aduz, ainda, que houve 

pagamento de outras faturas referente ao mesmo cartão, o que demonstra 

a relação jurídica entre as partes, deste modo, não existindo pagamento 

das faturas em aberto torna-se legítima a inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. O reclamado em sua contestação insiste que houve 

contratação do serviço por parte do reclamante, entretanto, não carreou 

aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre 

os litigantes, apresentou apenas as supostas faturas do cartão de crédito 

que afirma ser de titularidade da autora. Ocorre que a imagens juntadas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pelo reclamado, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e adulterados mediante simples 

comando de quem tem acesso aos dados. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de 

seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta do requerido 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ, tendo em 

vista que a negativação objeto do presente processo é a única restrição 

da autora no cadastro de inadimplentes. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 302,96 (trezentos 

e dois reais e noventa e seis centavos); 2 – Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir 

do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010897-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010897-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ CARLOS MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, esclareço que no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. De outra banda, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 
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comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

108,80 (cento e oito reais e oitenta centavos) com data de inclusão 

em12/11/2017, no entanto o requerente afirma desconhecer a dívida. 

Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente ao contrato nº 66 99669-6432, aduz, ainda, 

que constam no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o 

que também comprova que a autora mantinha relação jurídica com a 

empresa. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação 

de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte 

nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade 

da negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do 

STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 108,80 (cento 

e oito reais e oitenta centavos), bem como determinar a exclusão definitiva 

da restrição indevida; 2 – Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010775-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1010775-13.2019.8.11.0001 Reclamante: MIRIA MARTINS DA 

SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A Reclamada 

arguiu ausência de interesse de agir arguida pela parte reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Do mesmo modo rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

Reclamada, uma vez que ausente qualquer vício a lastrear tal preliminar, 

conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. Passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em 

face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 475,21, conforme 

extrato anexado no ID. 24633703, ao argumento de que desconhece o 

mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta que a Autora contratou 

os seus serviços de telefonia através da linha telefônica (65) 3028-6075, 

conta número 899984613543, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o 

pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o 

dever de indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da 

análise do processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização dos serviços que 

presta pela parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas 

apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as 

suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e 

de fácil manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Destarte, 

resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada 

ao inscrever os dados da Autora em cadastro de proteção ao crédito por 

débito decorrente de serviço não prestado, devendo reparar os danos a 

ela causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 

das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Rejeito o pedido contraposto, bem como de litigância de 

má-fé formulado pela reclamada, uma vez que restou caracterizado nos 

autos a ilicitude praticada pela mesma ao inscrever o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado nos autos. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder 

a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010666-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010666-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULIETA DE PROENCA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do 

polo passivo, e por consequência, determino ao cartório que proceda ao 

necessário para a correção devendo passar a constar TIM S/A – CNPJ nº 

02.421.421/00001-11 como parte reclamada. No que tange a preliminar de 

ausência de interesse não merece prosperar, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor total 

de R$ 347,71 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos) 

com data de inclusão em 19/03/2018, no entanto a requerente afirma que 

jamais manteve vínculo com a requerida e não contratou qualquer serviço 

que pudesse ter originado o débito. Assim, pugna pela anulação do 

negócio jurídico com a consequente declaração de inexistência dos 

débitos que originaram os registros indevidos, bem como pela condenação 

da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação 

a reclamada afirma que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 
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absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pelo 

autor, observa-se que não existe inscrição preexistente em seu nome, 

razão pela qual não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência dos débitos litigados, bem como 

determinar a exclusão definitiva das restrições indevidas no valor total de 

R$ 347,71 (trezentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos); 2 

– Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009261-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O Reclamante alega na petição inicial que 

após tomar conhecimento da negativação de seus dados pela reclamada 

realizou a quitação do débito para obter financiamento, entretanto, mesmo 

após o pagamento dos valores negativados os seus dados permaneceram 

registrados nos órgãos de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifico que embora a reclamante estivesse, 

de fato, inadimplente na data da inclusão de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, os comprovantes de pagamento juntados pelo autor 

demonstram que as valores inadimplidos foram quitados em 13/09/2019 (id 

nº 24259810), entretanto, vislumbra-se que a reclamada manteve os 

dados do reclamante inscritos no cadastro de proteção ao crédito. Assim, 

adotada contra a consumidora restrição de ordem comercial, ou 

simplesmente não tendo sido ela em prazo razoável excluída após o 

cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de embasar édito 

reparatório. Ademais, vale frisar que é incumbência do CREDOR 

providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do devedor 

em cadastro de proteção ao crédito quando paga a dívida, entendimento 
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este que já foi inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 548 STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (STJ. 2 ª Seção. 

Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.) No mesmo sentido: 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO 

EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, 

SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Deste modo, 

os danos que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, 

independem de demonstração, de maneira que, por evidente, não há que 

se exigir da reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação 

postula. Além do mais, é sempre útil lembrar que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo/serviços é 

objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, 

sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já 

dito, é, neste caso, presumido. E M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE 

COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1.A recorrente não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, 

de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da 

negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a 

manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o 

que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos 

artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC.3.Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa.4.Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

Deste modo, sendo ilícita a conduta do reclamado que manteve 

indevidamente o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes depois 

de quitada a dívida, a obrigação de indenizar deve ser reconhecida. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para CONDENAR o 

reclamado a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); Intime-se a 

reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em 

julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400 

(quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010570-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULINHO FELIPE DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S 

E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. De outra banda, afasto a preliminar de rejeição da 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que se confunde com o mérito 

da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a 

reclamada alega que o extrato de negativação apresentado pelo autor não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

170,97 (cento e setenta reais e noventa e sete centavos) com data de 

inclusão em 14/03/2017, no entanto o requerente afirma desconhecer a 

dívida; Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida, aduz, ainda, que constam no sistema operacional 

diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que o autor 

mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação do 

reclamante ao pagamento do débito inadimplido, além da condenação às 

penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 
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produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em nome do autor, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

170,97 (cento e setenta reais e noventa e sete centavos); 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome 

do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se 

refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

fixa no valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013124-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA OAB - MT26800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013124-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JHONNY WILLY BATISTA FARIA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Ainda, preliminarmente, a reclamada levanta preliminar alegando que a 

parte reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em seu 

nome. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. Com efeito, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela requerida por dívida no valor de R$ 265,75 (duzentos e sessenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos) com data de inclusão em 

07/07/2018, no entanto o requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente ao nº 65 -3056-6295, aduz, ainda, que constam no 
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sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que também 

comprova que o autor mantinha relação jurídica com a empresa. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ao final, como pedido contraposto, pugna pela 

condenação do demandante ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação nas penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome do autor, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO 

DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, 

CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral .Com o provimento do recurso e 

com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de 

majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do 

CPC. (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova . A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há 

inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

também não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante, e, por conseguinte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor para: 1 - Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 265,75 (duzentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e cinco centavos) bem como determinar a exclusão definitiva da 

restrição indevida; 2 – Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL 

S/A ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012140-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012140-05.2019.8.11.0001 Reclamante: ANTONIO CARLOS 

FERREIRA Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pela parte demandada, como o mérito é 

favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele 

invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No 

mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o 

autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma 

ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo à análise do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

teve seus dados inscritos em cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pelo Banco Reclamado, por débito no valor de R$ 495,57, 

com a alegação de que desconhece o mesmo. O Reclamado, em defesa, 

alega que o débito mencionado é decorrente do uso do cartão de crédito 

de bandeira COMPCARD VISA NACIONAL de número 

4180.5001.0098.5012, que foi utilizado e não adimplido, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados da parte Autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Com a defesa, apresenta o contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante. Em razão de se tratar de relação 

de consumo aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Pois bem, da análise dos documentos acostados ao processo verifica-se 

o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC, e trouxe aos autos o contrato firmado 

com o Reclamante e que originou o débito objeto da ação. Saliento que nos 

documentos juntados pelo Reclamado consta assinatura idêntica à do 

documento juntados pelo Reclamante anexa na petição inicial. Ademais, o 

Reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha efetuado o 

pagamento de seu débito relativo ao contrato juntado pelo Banco, além de 

ter ocultado tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada, não havendo que se falar em inscrição indevida. Corroborando: 

“TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho _RI 000212134201481601810 PR 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Deste modo, não 

merece procedência o pedido de condenação do Banco Reclamado por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita do mesmo 

ao inserir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Por fim, quanto à alegação do Reclamante de que não 

recebeu notificação da Ré sobre a inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, imperioso destacar que, o entendimento já está 

consolidado através da súmula 359 do STJ que a responsabilidade da 

notificação é da administradora do banco de dados e não do credor. 

Corroborando: “AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - 

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÓRGÃO 

MANTENEDOR DE CADASTRO DE INADIMPLEMENTES SERASA - DEVER 

DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR, ANTES DO RESPECTIVO 

REGISTRO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO REPETIVO E 

PELA SÚMULA 359 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 1.013 DO CPC/15 PARA 

JULGAMENTO DO MÉRITO - INSCRIÇÃO ILEGAL, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CANCELAMENTO DO REGISTRO - MEDIDA QUE 

SE IMPÕE - EXÊGESE DO ART. 43, § 2º DO CDC - PRECEDENTES - 

SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 

1617753-0 - Curitiba - Rel.: Elizabeth M F Rocha - Unânime - - J. 

05.04.2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante na petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014277-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

HEITOR TRENTIN REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Vale dizer que o julgamento antecipado da causa vertente não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega ter adquirido 

passagens aéreas da demandada trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP com 

embarque previsto para o dia 04/04/2019 às 05h40 e chegada às 

09h00min, no entanto, o voo sofreu atraso de aproximadamente 05 horas, 

tendo em vista que somente foi possível embarcar na cidade de origem às 

10h40min do dia 04/04/2019. Deste modo, requer a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, a 

reclamada afirma não ter havido ato ilícito e que o atraso do voo ocorreu 

em razão de problemas técnicos na aeronave ocasionando a manutenção 

não programada. Assim, sustenta que cumpriu com todos os seus 

deveres junto ao consumidor ao realoca-lo no próximo voo, inexistindo 

danos extrapatrimoniais a indenizar Analisado o processo e os 

documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pelo autor resta 

incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por 

necessidade de manutenção da aeronave não programada. Sendo 

objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de 

serviço, devem comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e 

prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao 

reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado 

este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação de 

passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 
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sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a 

atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo do autor a problemas 

técnicos com a aeronave. Deste modo, não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, assim 

como não trouxe nenhuma prova relativa às alegações de que o atraso 

ocorreu por problemas operacionais, que teria provocado a alteração do 

voo inicialmente contratado pelo reclamante. Logo, não há no caso 

qualquer causa de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou 

fato de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado 

horário e sendo impedido de trafegar pelas autoridades da aviação civil em 

razão de problemas técnicos, deve a reclamada reparar os danos 

causados. Assim, destaco que problemas na aeronave não caracterizam 

evento de caso fortuito ou de força maior capaz de elidir a 

responsabilidade da requerida, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO /CANCELAMENTO DE 

VOO – PROBLEMAS MECÂNICOS COM A AERONAVE NÃO 

COMPROVADOS– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO - 

ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de 

problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de 

força maior , mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade 

empresarial de transporte aéreo ( fortuito interno), não sendo possível, 

pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, 

consequentemente, o dever de indenizar. (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

14/04/2011, DJe 04/05/2011)”. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso , manifesta prestação 

inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re 

ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A 

determinação de indenização por danos morais deve observar as 

condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do 

dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos 

desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade 

para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) 

salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 

1077698/SP). A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são 

direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição 

e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. (N.U 1000277-49.2019.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Desta feita, a situação 

vivenciada pelo reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo reparar pelos 

danos causados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO EM 

FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE SETE 

HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DEVER DE INDENIZAR ASSENTE. 

É de ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por 

danos morais, pois as companhias aéreas respondem objetivamente pelos 

danos causados aos transportados. No caso em apreço, a ré não logrou 

demonstrar causa excludente de responsabilidade, já que a necessidade 

de manutenção de aeronave não é fato imprevisível. Atraso superior a 

sete horas para chegada ao destino. Indenização mantida em R$ 3.000,00 

(três mil reais) para cada autor, pois adequado e proporcional. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069966893, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 28/07/2016). No que se refere ao quantum 

indenizatório, o procedimento de sua fixação é norteado pelo critério da 

proporcionalidade, segundo o qual devem ser levadas em consideração 

as circunstâncias em que o fato danoso ocorreu, o grau de culpa do 

causador do dano e a realidade financeira dos litigantes. O valor a ser 

arbitrado por danos morais não deve também ser desmedido que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor não 

perceber seu desacerto. Na hipótese presente, infere-se que a parte 

reclamada não agiu com culpa grave, mas é de grande porte, do ponto de 

vista de suas possibilidades econômico-financeiras. A repercussão do 

fato danoso na esfera íntima da parte autora pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades e considerando que o 

atraso foi de aproximadamente 05 horas. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012023-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCAS MOTTA MATIAS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. II – PRELIMINARES A nova sistemática processual trouxe 

como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no 

artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 544 de 779



basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame das 

preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável ao 

réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Por sua vez, no 

que tange a preliminar de incompetência arguida pela parte autora em sua 

impugnação deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por 

entender pela desnecessidade da realização de perícia diante da 

assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada 

nos documentos juntados na contestação. Portanto, afasto a preliminar de 

perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, 

em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Ao final, como 

pedido contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento 

do valor inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de 

má-fé. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviço, devidamente assinado pelo requerente (Id. 

26831720), além de documento pessoal. Vale frisar que a semelhança da 

assinatura apresentada no contrato com aquela aposta no termo de 

audiência e demais documentos juntados na inicial é visualizada a olho nu, 

fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018) Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Outrossim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Quanto ao pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser 

legítimo uma vez que restou comprovada a existência de débito pendente 

de pagamento, entretanto, limito a condenação ao valor do débito negativo, 

uma vez que a reclamada não apresentou extrato atualizado do débito. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Ainda, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para condenar o reclamante ao 

pagamento do valor de R$ 208,65 (duzentos e oito reais e sessenta e 

cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010920-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1010920-69.2019.8.11.0001 Reclamante: JEFERSON DE 

ALMEIDA SOUZA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo à análise do mérito da demanda. O Reclamante alega na 

petição inicial: - que é usuário da unidade consumidora nº 6/2563048-4, e 

na data de 21/10/2017 (sábado), por volta das 14h00min, houve uma 

tempestade ocasionando a queda de um poste no seu Bairro, ficando os 

morados sem energia elétrica; - que na mesma data diversos moradores 

entraram em contato com a empresa, qual informou que tomaria as 

providencias necessárias, mas esta somente levantou o poste e firmou no 

local em que havia caído, sem, contudo religar a energia elétrica, deixando 

inclusive os cabos no chão; - que, os prepostos informaram que outra 

equipe retornaria no local para realizar a ligação, contudo não retornaram, 

passando a madrugada de sábado para domingo sem energia elétrica, fato 

que se perdurou durante o domingo todo, sem que nenhum representante 

da empresa comparecesse ao bairro para religar ou até mesmo prestar 

algum tipo de explicação, gerando comoção no bairro, e os moradores 

realizando uma manifestação; - que, somente após a manifestação dos 

moradores, aproximadamente 23hrs00min do domingo, uma equipe da 

empresa compareceu ao Bairro, finalizando o trabalho as 02hrs00min da 

manhã da segunda-feira, e assim, tendo o autor ficado sem energia 

elétrica por 36 (trinta e seis) horas. A Reclamada, por sua vez, nega os 

fatos alegados na inicial, afirmando que não consta nenhuma interrupção 

no fornecimento de energia elétrica na data alegada pelo Autor, outrossim, 

alega que se tivesse ocorrido a suspensão, seria causada por caso 

fortuito e de força maior, o que eximiria sua responsabilidade. Pugna pela 

improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Da 

análise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor 

do art. 373, II, CPC, e não comprovou suas alegações, uma vez que o 

documento juntado com a defesa, referente ao relatório de interrupção 

não consta os dados da unidade consumidora do Autor, não servindo 

como prova, uma vez que poderia ser de qualquer outra UC, ademais, a 

empresa sequer impugnou os protocolos e documentos juntados na inicial, 

do mesmo modo que não apresentou nenhuma justificação plausível para 
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não proceder com a religação da energia elétrica no imóvel da parte 

Autora após mais de 36 (trinta e seis) horas da ocorrência da chuva 

ocorrida em 21/10/2017. Registrando que o Reclamante juntou em sua 

petição inicial protocolos de reclamação, comprovando ter entrado em 

contato com a empresa para solicitar a religação de energia para sua 

unidade consumidora, a qual, por sua vez, não os impugnou, ou sequer se 

dignou a se manifestar acerca da natureza dos mesmos. Salienta-se que 

cabia à Reclamada trazer as ordens de serviço geradas a partir das 

solicitações das ligações feitas pelo Reclamante, a fim de comprovar a 

origem do problema e também que houve a execução do serviço, contudo, 

não o fez, se limitando apenas a negar os fatos. Verifica-se, que se 

discute no presente caso não é a origem da interrupção da energia 

elétrica, e sim a demora no restabelecimento da mesma, pois restou 

provado nos autos que o Reclamante ficou sem energia após mais de 36 

(trinta e seis) horas. Sendo assim, aceito por verdadeiras as alegações 

constantes na petição inicial e concluo que houve falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada ao demorar 36 (trinta e seis) horas, para 

regularizar o fornecimento de energia elétrica, decorrente da interrupção 

realizada na data de 21/10/2017. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não 

há que se falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que 

gerou o desconforto e a indignação do Reclamante, e este restou 

comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses 

casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. Nesse sentido, recente 

decisão do nosso Tribunal: “E M E N T A: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? CURTO CIRCUITO EM POSTE - FIO DE ALTA 

TENSÃO QUEIMADO ? 36 HORAS PARA RESTABELECER - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, 

CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (R.I nº 0087645-87.2017.811.0001, Relator: 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do julgamento: 06/07/2018, Data 

de publicação: 09/07/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para CONDENAR a 

Reclamada a indenizar ao Reclamante pelos danos morais 

experimentados, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido 

de juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013753-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FERNANDA SOARES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013753-60.2019.8.11.0001 Reclamante: PRISCILLA 

FERNANDA SOARES DE CARVALHO Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpre destacar que de acordo com o art. 370 do CPC cabe ao 

magistrado determinar de oficio ou a requerimento das partes as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, estando, ainda, autorizado a 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto à 

preliminar de incompetência territorial diante do comprovante de endereço 

estar em nome de terceiro, rejeito-a tendo em vista que a ação poderá ser 

proposta pela parte autora no local onde o réu exerça suas atividades ou 

mantenha seu estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, em seu 

domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95, e in casu, o 

endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Registro ainda, que o comprovante 

encontra-se em nome da genitora da Autora. Passo à análise do mérito. 

Pleiteia a Reclamante a condenação da Reclamada a indenizá-la por danos 

morais, ao argumento de que a empresa inseriu indevidamente o seu nome 

em cadastro de restrição de crédito, por débito no valor de R$ 32,92, o 

qual alega desconhecer. A Reclamada, em contestação, alega que a 

Autora possui pendencias com a empresa, o que torna legítima a cobrança 

e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção ao crédito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), pois 

não trouxe ao processo nenhum documento legal para comprovar a 

legalidade do débito em nome da parte Autora, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. De fato, a Reclamada não 

trouxe ao processo nenhuma prova da relação jurídica estabelecida entre 

as partes, tampouco informou a unidade consumidora que teria originado a 

inscrição impugnada. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada, ao inscrever os dados da parte Autora 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovada ser 

de sua responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. 

Por outro lado, não há como acolher o pedido de indenização por dano 

moral pleiteado pela Autora, uma vez que a Reclamada juntou dois 

extratos com a defesa, onde constam inscrições em nome da Autora 

anteriores a objeto da lide, as quais não foram comprovadas estarem 

sendo discutidas judicialmente, tampouco comprovadas serem ilegais. 

Outrossim, a Autora não impugnou ditos documentos. Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da Ré ao negativar o nome da 

Reclamante por dívida não comprovada, o fato de possuir registros 

anteriores em cadastro de inadimplente aponta a inexistência de abalo de 

crédito, do que se conclui que não tenha tido prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da demandada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. Estando 

demonstrada a existência de anotação restritiva de crédito preexistente à 

anotação impugnada, incide a Súmula 385 do STJ, afastando a 

caracterização do dano moral. Demais pretensões recursais prejudicadas. 

Ação parcialmente procedente. Sucumbência redimensionada, cabendo 

50% para cada litigante. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E 

JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 

70064389695, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 18/06/2015)”. Por fim, 

indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado pela reclamada, tendo 

em vista que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – 

DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no processo; 2 - OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, 3 – 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé formulado 

pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 
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desta intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013578-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI RODRIGUES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013578-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUZINEI RODRIGUES DE LARA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se existir uma questão 

processual a ser observada, antes da análise do mérito propriamente dito: 

a ausência da autora à audiência de conciliação (Id 26923273). - DA 

CONTUMÁCIA Observa-se que restando juntada a contestação no Id nº 

26879975, com documentos, após analisados pela parte requerente, 

sobreveio a realização da audiência de conciliação no Id 26923273, 

anteriormente designada, em que a parte autora não compareceu, vindo 

os autos conclusos. Os motivos ensejadores da rejeição da extinção do 

processo ante a falta do autor à audiência conciliatória, porquanto 

vislumbrando os sinais de improcedência dos pedidos diante da 

contestação e documentos apresentados pela parte requerida, assumiu o 

risco de desídia em faltar a ato processualmente importante em sede de 

Juizado Especial, que é a audiência conciliatória, devendo agora 

responder pela sua falta, mas não com a aplicação de contumácia, e sim 

com, o não reconhecimento dos pedidos feitos na inicial. Assim, resta 

afastada a contumácia. Passo ao exame do mérito. O reclamante postula a 

condenação do reclamado a indenizá-lo por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de 

que desconhece os referidos débitos. O reclamado, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifica-se que o reclamado comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada da Proposta 

de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e 

Serviços Bancários – Pessoa Física, devidamente assinado pelo 

reclamante, além de documento pessoal que sequer foi juntado pelo autor 

na peça inaugural, bem como áudio da contratação (Id nº 26879979). 

Ressalto ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Portanto, não há que se falar em 

declaração de inexistência dos débitos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder do reclamado. Assim, a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. A propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Alegou o autor ser indevida a inscrição 

em cadastros de inadimplência realizada pela requerida em seu nome, 

desconhecendo a origem dos débitos, apesar de não negar a relação 

contratual havida (fls. 5/6). A ré, por sua vez, fez prova do contrato e 

justificou a origem da dívida, sustentando a regularidade da inscrição 

procedida, conforme faturas em nome do autor (fls. 78 a 85). Sendo 

regular a cobrança, justifica-se a inscrição, não havendo danos morais a 

serem reparados, por atuar a ré em exercício regular de direito. Sentença 

de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006876460, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/07/2017)”. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014205-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SUEIZE FONTES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014205-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MATHEUS SUEIZE FONTES SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com o banco demandado. O reclamado, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da 

proposta de adesão (id 26938918), devidamente assinado pelo 

reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram 

apresentados na peça inicial, bem como diversas faturas de consumo em 

nome do autor. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a 

existência da relação jurídica entre os litigantes. A propósito, o reclamado 

juntou o extrato das faturas do cartão de crédito que demonstram que 

houve o pagamento dos valores nos primeiros meses do contrato, 
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entretanto, sem qualquer justificativa o autor deixou de cumprir com suas 

obrigações. Vale frisar que os extratos apresentados apartados de outros 

documentos normalmente não são levados em consideração para 

comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso vieram 

acompanhados do termo de contratação do serviço devidamente 

assinado, portanto, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as 

partes. Ademais, quando a parte requerente se depara com essas provas 

no processo, ela deve impugnar argumentando que efetuou o pagamento 

das faturas relativas ao cartão de crédito ao qual estava vinculado, ou, 

ainda, a solicitação de cancelamento do serviço, o que não se verifica no 

caso, uma vez que a impugnação do autor foi realizada de forma genérica. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013140-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA PATRICIA BELLEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013140-40.2019.8.11.0001 Reclamante: 

IZABELLA PATRICIA BELLEI Reclamados: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes 

nestes autos (ID. 27639716), e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do 

CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005853-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS KLEY SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1005853-26.2019.8.11.0001 Reclamante: 

RUBENS KLEY SOUZA LOPES Reclamado: CLARO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito da presente demanda. 

Determino que a secretária proceda a alteração do polo passivo da 

demanda, fazendo constar como reclamada a empresa CLARO S.A. O 

Reclamante alega na petição inicial, que é titular da linha telefônica e 

internet, e que, em 30/08/2019, o serviço deixou de funcionar, que fez 

reclamações junto a Reclamada, das quais foram gerados protocolos, 

porém não obteve êxito, situação que lhe causou grandes transtornos. A 

Reclamada, por sua vez, alega: - que a linha telefônica do Reclamante se 

encontra ativa para realizar e receber ligações, bem como a internet, 

permitindo a utilização normal dos serviços oferecidos pela empresa, não 

havendo, portanto, que se falar em indenização por danos morais. 

Analisado do processo e os documentos a ele acostados, verifica que a 

Reclamada não apresentou nenhuma prova de que os serviços 

contratados estavam disponíveis no período informado pelo autor na 

petição inicial, além de não ter contestado os protocolos de atendimento. 

Por outro, o Reclamante não demonstrou ter sido submetido a nenhuma 

situação constrangedora ou vexatória, devido à falha momentânea do 

sinal de telefonia e internet. Ademais, não há provas no processo de que 

a falha do sinal telefônico e internet tenha ocasionado qualquer prejuízo à 

imagem do autor ou de seu estabelecimento comercial, ou, ainda, que 

tenha ele sofrido prejuízos, restando evidente que tal situação não 

ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano para ser alçado ao 

patamar de “dano moral”. Isto porque dano moral, como bem conceitua 

MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. Ressalto, ainda, que não se está 

afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. Nesse sentido, “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OPERADORA 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. FALTA DE SINAL. 

DANO MORAL. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I Não 

obstante tenha ficado comprovada a falha na prestação de serviços pela 
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empresa apelada, em virtude da falha de sinal de telefonia e internet móvel 

por determinados períodos de tempo na região onde a apelante reside, tal 

fato, isoladamente não se mostra suficiente a dar ensejo ao direito de 

indenização por dano moral, pois a jurisprudência é assente no sentido de 

que tal evento configura mero dissabor, desconforto ou aborrecimento, 

sem condão de provocar lesão a personalidade. II. Assim, revela-se 

incabível o acolhimento da insurgência aviada pela recorrente. (...). APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO – APL: 020160194200178090051 – 

Relator: Fausto Moreira Diniz – Julgamento: 03/05/2019 – 6ª Câmara Cível – 

Publicação: 03/05/2019).” Assim, somente o dano capaz de romper o 

equilíbrio psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à 

indenização, e, por tais razões a improcedência da presente demanda é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

formulado na petição inicial, determinando o arquivamento dos autos após 

o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. DIANI DE 

MORAES Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014631-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE ESTEVAO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014631-82.2019.8.11.0001 Reclamante: DAYANNE 

ESTEVAO FELIX DA SILVA Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos em cadastro de proteção ao crédito indevidamente pelo 

Banco Reclamado, por débito no valor de R$ 263,71, com a alegação de 

que desconhece o mesmo. O Reclamado, em defesa, alega que o débito 

mencionado é decorrente do cartão de crédito CLIENTE COMPER sob o nº 

0005274620167330011, que foi utilizado e não adimplido, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados da Autora nos cadastros de 

proteção ao crédito. Com a defesa, apresenta o contrato devidamente 

assinado pela Reclamante. Em razão de se tratar de relação de consumo 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da 

análise dos documentos acostados ao processo verifica-se que é 

incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como que o 

Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e trouxe aos autos o contrato firmado com 

a Reclamante e que originou o débito objeto da ação, além dos 

documentos pessoais. Ademais, a Reclamante não trouxe aos autos 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de seu débito relativo 

ao contrato juntado pelo Banco, além de ter ocultado tais informações em 

sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada, não havendo que se falar em 

inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho 

_ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Deste modo, não 

merece procedência o pedido de condenação do Banco Reclamado por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita do mesmo 

ao inserir o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade no caso vertente esta está no agir da parte Reclamante, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na petição 

inicial. OPINO pela condenação da Reclamante à pena de litigância de 

má-fé que fixo em 9,9 % sobre o valor da causa, a ser revertido em favor 

da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003996-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE OQUIZAEL CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

00 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003996-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE OQUIZAEL CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de TERMO 

DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR, proposta por VIVIANE 

OQUIZAEL CUNHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. A parte 

autora vem a juízo requerer a transferência de titularidade da consumidora 

de nº. 6/212708-2 para o nome de Dalva Souza Modesto. Afirma que não 

logrou êxito quanto ao pedido de transferência, pois foi informada pela 

requerida que existem faturas não pagas. Uma no valor de R$1.759,50 

(um mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e 

outra no valor de R$860,63 (oitocentos e sessenta e três reais e sessenta 

e três centavos), ambas referentes ao mês de março de 2019. Contudo, 

afirma que não efetuou o pagamento porque os valores cobrados são 

abusivos, pois não refletem o consumo real de sua residência. Diante 

disso, postula tutela de urgência, a fim de que a requerida promova o 

restabelecimento do fornecimento de energia, bem como se abstenha de 

proceder à nova interrupção relativa aos débitos ora discutidos, até o 

julgamento do feito. A decisão liminar fora deferida na data de 22/08/2019. 

A requerida apresentou defesa arguindo em preliminar a incompetência do 

juizado em razão da matéria. No mérito aduz a regularidade de cobrança, 

vez que foi realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na 

medição de consumo da unidade consumidora da reclamante no ano de 
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2019, razão pela qual, foi emitida fatura eventual de recuperação de 

consumo, tornando legítimo o débito apurado. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação, além da condenação da reclamante ao pagamento 

do débito inadimplido. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, 

ID 24610325. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No 

tocante à preliminar arguida de incompetência do juizado, rejeito-a em 

razão de não necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar. Conquanto, a requerida tenha anexado o Termo de Ocorrência 

de Inspeção, não apresentou laudo emitido por profissional habilitado e 

pelo IMMETRO, não observando o que dispõe o artigo 129 da Resolução 

normativa 414/2010 – ANEEL. Ressalto que conforme estabelecido pelos 

artigos 113 e 114 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 – 

ANEEL (que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL), a concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno 

para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica. 

Entretanto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento 

do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação 

técnica com certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução 

normativa 414/2010 – ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na 

instalação do medidor e não no seu funcionamento, deverá ser emitido 

Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por dois inspetores, 

registro fotográfico, tudo na presença do consumidor (art. 129, § 2º e 

Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). É o entendimento 

da Turma Recursal Única deste Tribunal acerca do tema: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO – PROVAS 

INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE NO CONSUMO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE 

INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar 

procedimento administrativo de recuperação de consumo, desde que 

garantido o contraditório, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Não havendo nos autos cópia de procedimento 

interno com prova de prévia comunicação ao consumidor, de no mínimo 10 

(dez) dias, informando o local, data e horário da realização da avaliação 

técnica (art. 129, § 7º da RN 414/2010 da ANEEL) e apresentação de 

laudo técnico com certificação ABNT NBR ISO 9001 comprovando a 

irregularidade (art. 129, § 6º da RN 414/2010 da ANEEL), presume-se 

inexistir problemas, sendo que as condutas da concessionária com o 

objetivo de recuperar o suposto crédito caracterizam ato ilícito. Débito 

inexistente. (...) (TRU TJMT 242243620118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

29/08/2013, Data da publicação no DJE 29/08/2013). In casu, há nos autos 

provas suficientes de que o processo administrativo previsto no artigo 129 

da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não foi observado, visto 

que é necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§ 7º), bem como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, 

diante destas exigências, apura-se que os documentos apresentados nos 

autos não são idôneos para evidenciar regular trâmite de aferição 

administrativa do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada 

a observância do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). No 

presente caso, embora a reclamada alegue que tenha ocorrido 

irregularidade na medição do consumo na residência do consumidor, é 

evidente que a concessionária deixou de apresentar neste sentido, tal 

como: laudo com certificação do INMETRO, e ainda, prova de que 

processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em 

que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. Ademais, verifica-se que foi emitida uma fatura com valor 

exorbitante em nome da autora, ora demandante, sendo que a 

concessionária não acostou aos autos nenhum elemento probatório que 

justifique tais cobranças com valores equivalentes. Desta forma, diante da 

ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente 

excessivo por não ser compatível com o consumo médio da parte 

reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – RECLAMADA NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE – RECLAMADA QUE NÃO TRAZ QUALQUER INDÍCIO DE 

PROVA, NEM MESMO O TOI – SUSPENSÃO INDEVIDA – MÉDIA DE 

CONSUMO REGULAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em 

análise, nota-se que restou evidente a inexistência de irregularidades no 

medidor da consumidora, não havendo nenhum indício de desvio, 

consoante se vê nas provas trazidas aos autos, mormente quando a 

Reclamada sequer carreia aos autos o TOI, documento obrigatório na hora 

da verificação de qualquer irregularidade. Desta maneira, necessário se 

faz a manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório, o 

qual se encontra de acordo com os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, devendo ser mantido. Recurso Conhecido e Improvido. 

(Recurso Inominado nº.: 1000028-85.2018.8.11.0050, Relatora PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, 

Publicado no DJE 10/12/2018). Nesse compasso, não demonstrada pela 

parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre 

do art. 373, II, do NCPC, não há como autorizar a cobrança de valores a 

título de recuperação de consumo em unidade de medição de energia 

elétrica, impondo-se a desconstituição dos débitos no valor total de R$ 

2.620,13 (dois mil, seiscentos e vinte reais e treze centavos). Com relação 

à transferência de titularidade da Unidade Consumidora nº 6/212708-2, 

vejo que razão assiste à Reclamante. Isto porque, a Sra. Dalva Souza 

Modesto afirma ser a proprietária do imóvel em que está cadastrada a UC, 

pleiteando a transferência para seu nome justamente para não onerar a 

Reclamante que é sua nora de eventuais faturas de energia. É necessário 

destacar que a obrigação originária desta relação consumerista é de 

natureza pessoal (propter personam), conforme entendimento já 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado em diversas 

oportunidades: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água 

e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do 

serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se 

caracterizando como obrigação propter rem. Assim, não se pode 

responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo 

morador anterior do imóvel. STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). 

Assim sendo, não restam dúvidas que a reclamada agiu ilegalmente 

quando negou a troca de titularidade da UC cadastrada no nome da autora 

sob o pretexto de que havia débitos da unidade consumidora que 

deveriam ser pagos. Dessa forma, se mostra necessário a transferência 

de titularidade a UC 6/212708-2. Por fim, quanto ao pedido contraposto 

formulado pela reclamada, vislumbro que este não merece prosperar, 

tendo em vista que não restou provada a legalidade da fatura apurada a 

título de recuperação de consumo. Diante do exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: MANTER a liminar 

deferida no ID 22828276. DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos referente ao valor de R$ 2.620,13 (dois mil, seiscentos e vinte 
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reais e treze centavos), por conseguinte, que a reclamada proceda à 

readequação da referida fatura, com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão da fatura aqui discutida, sem qualquer 

incidência de encargos financeiros. DETERMINAR à reclamada que efetue, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência da titularidade da 

Unidade Consumidora nº 6/212708-2, a contar do trânsito em 

julgado,devendo passar a constar como titular o SRA. DALVA SOUZA 

MODESTO, inscrita no CPF nº 143.236.301-82. Julgar improcedente do 

pedido contraposto. DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005626-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELIA RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHOCOLATES GAROTO SA (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005626-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TELIA RIBEIRO BATISTA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS 

S.A., CHOCOLATES GAROTO SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO c/c DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por TÉLIA RIBEIRO BATISTA em desfavor de 

CHOCOLATES GAROTO S/A e LOJAS AMERICANAS S/A, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que no dia 20/06/2019 

adquiriu alguns produtos conforme demonstrado no cupom fiscal, sendo 

que no item 2 comprou uma barra de chocolate da marca garoto pelo valor 

de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos). Afirma, que chegou 

em sua residência, foi consumir o produto, logo após começou a passar 

mal, como ânsia de vomito, diante disso guardou o produto na geladeira, 

no dia seguinte foi até a geladeira e pegou o produto para consumi-lo, foi 

quando percebeu que em sua boca haveria larvas andando, logo depois 

veio a sentir um mal-estar e ânsia de vomito, por este motivo veio a sofrer 

de infecção intestinal. Requer a indenização por danos morais e a 

inversão do ônus da prova. Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo acostado no ID 27212238, para que surta 

os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo 

requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005530-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT C/C DANOS MORAIS, proposta por 

ALIBERTO JANUARIO DE FRANÇA, em desfavor de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, todos qualificados nos autos. 

Afirma que na data de 31 de Agosto de 2017, por volta das 18h10min, o 

Requerente e sua esposa trafegavam com sua motocicleta Honda Bros 

150, placa OAY5920, pela Rua Desembargador Milton Figueiredo , bairro 

Centro Político Administrativo, próximo ao fórum da capital , quando foram 

vítimas de acidente de trânsito. Afirma que teve diversas lesões corporais, 

tais como: 03 (três) dedos quebrados, 02 (duas) costelas fraturadas, 01 

(um) corte profundo no supercílio esquerdo e várias escoriações pelo 

corpo, e manteve-se afastado de suas atividades por mais de 60 

(sessenta) dias, por motivo de tratamento de saúde. Informa que ficou 

com sequela permanente com deformidade e debilidade no movimento dos 

dedos da mão, e teve que desembolsar um valor de R$ 14.655,00 

(quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) em cirurgia, 

medicamentos e exames. Aduz que encaminhou toda a documentação 

exigida pela Seguradora, ora Requerida, mas para a sua surpresa, a 

restituição dos valores foram tão somente R$ 238,99 (duzentos e trinta e 

oito reais e noventa e nove centavos). Assim, requer a indenização no 

teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), danos morais, 

no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

requerida apresentou defesa arguindo em preliminarmente a adequação 

do valor da causa e a incompetência do juizado em razão da matéria. No 

mérito aduz a parte autora estava inadimplente, dessa forma não faria jus 

ao benefício, de igual modo, afirma que o teto máximo para ressarcimento 

de despesas médicas é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 

devendo eventual condenação se limitar ao referido teto descontado o 

valor pago administrativamente, qual seja, R$ 238,99 (duzentos e trinta e 

oito reais e noventa e nove centavos). Requer a improcedência da lide. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25021829. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar 

de adequação do valor da causa inicialmente atribuído pelo autor, não 

merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem efeito meramente 

estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. No tocante à preliminar 

arguida de incompetência do juizado, rejeito-a em razão de não 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 
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concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com o art. 3º da Lei nº 

6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/2007, aplicável ao caso, 

os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares. Por sua vez, o art. 5º, 

caput, do mesmo diploma legal, com a alteração da Lei nº 8.441/92, prevê: 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. No caso, restou demonstrado nos autos, 

que o reclamante foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

31/08/2017, conforme boletim de ocorrência ID 23121405 e Laudo pericial 

do IML ID 23121405, bem como os danos dele decorrentes, eis que 

suportou despesas médicas e hospitalares, no valor de R$14.655 

(quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais). Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e do dano 

decorrente, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Assim, não 

pode a ré eximir-se do pagamento da indenização pleiteada, ainda que por 

justificativa de que o proprietário estivesse inadimplente. Nesse sentindo, 

impende mencionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLEMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR PARTE DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – HIPÓTESE QUE NÃO IMPOSSIBILITA O 

RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em 

vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de 

impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo 

que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, 

inviável o acolhimento da tese sustentada pela segurado. Número Único : 

0017600-26.2015.8.11.0002 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: 

[Seguro] Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS. Contudo, é 

oportuno mencionar que se tratando de reembolso de despesas médicas e 

suplementares (DAMS), o valor máximo de indenização pode chegar a R$ 

2.700, consoante art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974. Assim, deduzindo o valor de R$238,99 (duzentos e trinta e oito reais 

e noventa e nove centavos) pagos à título de indenização na esfera 

administrativa pela reclamada, entendo como incontroverso o valor de 

R$2.461,01 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo) a 

ser pago ao reclamante pela seguradora reclamada referentes ao 

pagamentos de despesas médico-hospitalares. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. DPVAT. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. 

COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. 1. Trata-se de ação de cobrança 

em que o autor busca o pagamento de indenização do seguro obrigatório, 

por acidente de trânsito ocorrido em 11/07/2016, relativamente ao 

ressarcimento das despesas médico hospitalares daí decorrentes. 2. Não 

merece conhecimento a insurgência quanto ao marco inicial da incidência 

da correção monetária, já que ausente interesse recursal, no ponto, uma 

vez que a decisão recorrida determinou a atualização do valor a contar do 

ajuizamento da demanda. 3. Aplica-se ao caso a Lei nº 6.194, de 1974, 

observadas as alterações promovidas pela Lei nº 11.482, de 2007 e Lei nº 

11.945, de 2009. 4. Em face dos critérios estabelecidos, na hipótese de 

ressarcimento de despesas médico-hospitalares, o beneficiário terá direito 

a um valor de até R$ 2.700,00, desde que comprovada a ocorrência do 

sinistro, o dano e o nexo causal entre ambos, o que restou plenamente 

evidenciado nos autos. 5. In casu, restou demonstrada a ocorrência do 

acidente de trânsito pelo boletim de ocorrência das fls. 41/42 e certidão 

das fls. 46/47, registrado pelas autoridades policiais, referindo, inclusive, 

que a versão do demandante para o acidente foi colhida no hospital para 

onde foi encaminhado. Ademais, comprovadas as despesas médicas e 

hospitalares, bem como o nexo de causalidade, conforme os recibos 

acostados (fls. 11/13). 6. Assim, comprovados os gastos e sua relação 

com o acidente, não há como afastar o nexo de causalidade e a obrigação 

da recorrente de reembolsar as despesas comprovadas. RECURSO DA 

RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007235625, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/06/2018) No que concerne aos juros, estes devem incidir a partir da 

citação e a correção monetária a partir da data do sinistro, nos termos do 

Enunciado 10, dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: “Na indenização pelo seguro DPVAT, incide correção 

monetária pela variação do INPC a partir do sinistro, os juros de mora 

passam a fluir da provocação administrativa ou, inexistindo esta, a contar 

da citação, para os acidentes ocorridos após a edição da Medida 

Provisória nº 340/2006.” Com relação ao dano moral, verifico que razão 

assiste ao reclamante. Na hipótese vertente, a inércia e descaso da 

seguradora configura ofensa aos atributos da personalidade a tipificar 

dano moral indenizável. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente necessitou 

buscar o judiciário para ver o seu direito garantia. Fita-se que as 

despesas decorrentes do acidente ultrapassam o valor máximo pago de 

indenização, o que demonstra a necessidade da indenização pela 

cobertura do seguro. A corroborar: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA INÉRCIA E DESCASO DA 

SEGURADORA COM A SEGURADA IDOSA E ACOMETIDA DE PROBLEMAS 

DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

A sentença vergastada condenou a seguradora ao pagamento de R$ 

9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título de indenização 

e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como reparação pelos danos 

extrapatrimoniais. Insurge-se a apelante tão somente contra a condenação 

por danos morais. Alega que não existe previsão na Lei 6.194/74 e 

respectivas alterações para indenização de danos morais pelo seguro 

obrigatório DPVAT. Ademais, não haveria comprovação do alegados 

danos, tampouco demonstração do nexo de causalidade com qualquer ato 

ilícito praticado pela recorrente. Pugna pela improcedência do pedido, no 

particular, ou pela minoração do quantum da reparação, para que não 

ultrapasse um salário mínimo. 2. Na hipótese vertente, a inércia e descaso 

da seguradora com a segurada, idosa de 75 anos e com restrições de 

saúde (invalidez parcial permanente ? amputação parcial de quatro dedos 

da mão direita com perda funcional) configura ofensa aos atributos da 

personalidade a tipificar dano moral indenizável. 3. Merece, pois, ser 

prestigiada a sentença no que concerne ao dano extrapatrimonial, fixado 

em valor proporcional e irretocável (R$ 5.000,00) mediante apreciação 

equitativa da douta juíza sentenciante, ao analisar o contexto fático (?A 

autora sofreu o acidente em 25/02/2011 e somente em 19/12/2013 

submeteu-se a perícia médica, tendo acionado a ré no dia 12/02/2014; a 

presente ação foi ajuizada em agosto do corrente ano, ante a inércia da ré 

em, ao menos, dar alguma resposta à solicitação da autora; embora 

constem nos autos toda a documentação necessária para o deferimento 

do pedido autoral, a ré insiste em não fazê-lo, o que configura, à toda 

evidência, mais que descaso, chegando mesmo a caracterizar a mais 

absoluta negligência.O pagamento da indenização do seguro DPVAT não é 

um favor que a ré presta à sociedade, mas, sim, uma obrigação, devendo 

fazê-lo com presteza e seriedade, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da entrega dos documentos, inexistindo qualquer 

justificativa plausível para já não tê-lo feito?). 4. Precedente: CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO. 

INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

UNITÁRIO. REVELIA DE UM DOS RÉUS. EFEITOS DA REVELIA 

AFASTADOS. SÚMULA Nº 474 DO STJ. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO 

VALOR PREVISTO NA LEI Nº 11.482/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO SINISTRO. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. 

NÃO PAGAMENTO DO VALOR RECONHECIDO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA. DESCASO. DANO MORAL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.(Acórdão n.703422, 

20121110052403ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 325). 5. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença mantida por seus sólidos fundamentos. 

6. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 

9.099/95. (TJ-DF - RI: 07014303820148070016, Relator: CARLOS 

ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, TERCEIRA 

TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, considerando esses elementos, 

constato por fixar a indenização dos danos morais em R$3.000,00 (três mil 

reais), quantias essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, rejeito às preliminares arguidas e no mérito 

JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a reclamada a ressarcir ao 

reclamante o valor de R$2.461,01(dois mil, quatrocentos e sessenta e um 

reais e um centavo), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro, a título 

de indenização prevista no art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, com 

redação dada pela Lei nº 11.482/2007. CONDENAR a reclamada a pagar à 

indenização por danos morais, na proporção de R$3.000,00 (três mil 

reais), com correção de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC a partir da homologação da presente 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004828-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DA CONCEICAO FERREIRA 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA, 

em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que é cliente da empresa a 

muitos anos e sempre adimpliu com suas obrigações contratuais, sendo 

titular do pacote da Sky New Combo Full Top HD 2018, com média de 

mensalidade aproximada de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais). Informa 

que no dia 19/08, foi realizado o BLOQUEIO TOTAL de sua TV por 

assinatura New Combo Full Top HD 2018, não sendo permitido ao 

consumidor assistir nenhum canal, pois todos estavam bloqueados, 

mesmo todas as faturas estando devidamente quitadas. Afirma que 

contatou a reclamada por diversas vezes, gerando vários números de 

protocolo. Assim, requer a concessão de liminar para que a reclamada 

seja compelida ao restabelecimento integral do serviço de TV A CABO e 

Num. 23869957, internet, plano New Combo Full Top HD 2018, bem como 

seja condenada a danos morais, requer, ainda a inversão do ônus da 

prova. A requerida apresentou defesa arguindo em preliminar a retificação 

do polo passivo, a incompetência do juizado e adequação do valor da 

causa. No mérito aduz que nenhum ato ilícito foi praticado, haja vista que 

os serviços de TV por assinatura não têm caráter de essencialidade, não 

havendo que se falar em transgressão, por parte da vertente contestante. 

Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 24781974. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Acolho o pedido de retificação do polo passivo, DETERMINO ao 

cartório que proceda ao necessário para a retificação conforme requerido 

na contestação no ID 24974882. No tocante à preliminar arguida de 

incompetência do juizado, rejeito-a em razão de não necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. Por fim, em 

relação à impugnação do valor da causa inicialmente atribuído pelo autor, 

não merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem efeito 

meramente estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. O autor pleiteia 

pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a legitimidade do bloqueio de sinal dos serviços mencionados 

após o pagamento do débito e, ainda, a regularidade na prestação de 

serviços, que de acordo com as provas carreadas aos autos, o 

demandante ficou impossibilitada de usufruir do serviço de TV por 

assinatura de forma plena, em razão da projeção da mensagem de 

cobrança em seu televisor. Oportuno destacar ainda que o autor 

comprovou estar adimplente perante a reclamada, conforme se verifica 

nos comprovantes de pagamento acostados aos autos, não subsistindo, 

portanto, justificativa plausível pelo bloqueio de internet e TV por 

assinatura conforme reportado na inicial. Sendo assim, tenho que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, II do CPC), uma vez que não apresentou qualquer prova que pudesse 

demonstrar a inadimplência por parte da autora, e, ainda, que os serviços 

estavam regulares durante o período alegado pelo reclamante. Por sua 

vez, o reclamante juntou em sua petição inicial protocolos de atendimento, 

comprovando ter entrado em contato com a demandada para reclamar da 

má-prestação do serviço, fato este que não fora impugnado pela 

reclamada. Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, 

visto que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria 

ofereceu e contratou com a reclamante, não tendo atendido as 

solicitações da mesma em tempo exíguo, deixando-a sem o serviço 

adequado. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela reclamante 

decorrente do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetida 

pela reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO 

INDEVIDO NA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MODIFICADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, §2º DO 

NCPC Falha do serviço. É inequívoca a responsabilidade do demandado 

diante da falha na prestação de serviços, pois não restabeleceu os 

serviços da linha telefônica pertencente à parte autora, considerando os 

protocolos para a solução do problema. Comprovada a falha na prestação 

dos serviços descritos na inicial, bloqueio indevido da linha telefônica. 
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Caso. Parte autora que provou fato constitutivo de seu direito, nos termos 

do art. 373, inc. I, do CPC, havendo elementos nos autos de que a situação 

vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos 

estamos sujeitos. Dano moral. Majoração. Indenização majorada 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível. Honorários 

majorados. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70072470362, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/02/2017) Por outro lado, a título de 

argumentação, em relação à indenização consubstanciada pela teoria do 

tempo livre, não há comprovação de abalos maiores causados pela 

espera de atendimento telefônico junto à empresa demandada, ou seja, 

não restou comprovado nos autos de que a consumidora perdeu um turno 

inteiro de seu dia ou se privou do convívio familiar ou qualquer outra 

situação que indique uma gravidade capaz de gerar o dever de indenizar, 

tão somente foi mencionada que houve subtração de seu tempo produtivo. 

Desta feita, verifico que o simples fato de ter que ligar, pedir solução para 

os problemas apresentados e aguardar por uma resposta, por si só, não 

configura a violação de dano moral. Não vislumbro transtorno significativo 

capaz de autorizar o pleito indenizatório. Contudo, conforme mencionado 

acima, o dano moral restou configurado à espécie em razão da falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada (bloqueio de internet e TV 

por assinatura e mensagem de tela do televisor), fatos estes que 

ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam o dever de indenizar. Por 

fim, o Reclamante noticiou o descumprimento da liminar pela Reclamada, 

mesmo após fixada multa por descumprimento no ID 23869957. Sendo 

assim, MAJORO a multa fixada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), tendo em vista que a Reclamada não juntou nenhuma prova de que 

procedeu restabelecimento do serviço de TV A CABO e internet, plano 

New Combo Full Top HD 2018. Assim, com base nos argumentos acima 

alinhavados, sopesando às circunstâncias em que se deu o ilícito, vê-se 

que a indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil 

reais) satisfaz os requisitos mencionados. Diante do exposto, rejeito às 

preliminares arguidas, e no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: Manter a liminar concedida no ID 23869957. CONDENAR a 

Reclamada à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$3.000,00 (três mil reais), com correção de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da 

homologação da presente sentença. Determino ao cartório proceder a 

retificação do polo passivo consoante pleiteado em contestação. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita o autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008214-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIVALDA ARAUJO DE SOUZA PONTES REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIVALDA ARAUJO DE 

SOUZA PONTES em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ – S.A. - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que é proprietária da matrícula 

N° 3596524. Afirma que recebeu faturas que apontam significativa 

diferença entre os meses (06/2019 e 07/2019), consumo de 49m3, cujo 

consumo girava em torno de 17m3. Aduz que tentou resolver o problema 

administrativamente para que as faturas fossem corrigidas, porém não 

obteve êxito, assim, por temer uma eventual suspensão do fornecimento 

do serviço realizou o pagamento da fatura do mês de junho/2019, no valor 

R$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta centavos). Requer a 

concessão de tutela de urgência para restabelecimento do serviço de 

água, bem como requer a procedência da ação para que seja declarada a 

inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$302,50 (trezentos e 

dois reais e cinquenta centavos), a repetição do indébito no valor de 

R$361, 00 (trezentos e sessenta e um reais), condenação de danos 

morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a inversão do ônus da 

prova. A liminar fora indeferida na data de 18/09/2019. A requerida 

apresentou defesa arguindo preliminar a incompetência do juizado. No 

mérito por sua vez, alega que inexiste ato ilícito, uma vez que foi realizada 

vistoria no hidrômetro instalado na residência do reclamante não sendo 

constatada qualquer irregularidade em seu funcionamento, e mais, que as 

faturas foram geradas a partir da leitura do consumo registrado no imóvel, 

sendo que o aumento registrado pode ter sido ocasionado por fatores de 

responsabilidade da Reclamante. Afirma, ainda, que os danos declinados 

na inicial não restaram comprovados, razão pela qual requer a 

improcedência da ação. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25586618. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

reclamada em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostado, verifica-se não assistir razão à reclamada 

quanto à cobrança das faturas dos meses de junho/2019 a julho/2019, 

uma vez que não restou comprovada a legalidade do consumo registrado 

nas respectivas faturas e mais, se não existia irregularidade no hidrômetro 

instalado à época em que as faturas foram geradas, tampouco houve 

troca do aparelho, torna-se injustificável o valor cobrado. Ressalte-se 

ainda que o consumo registrado nos meses mencionados não é 

compatível com o consumo anterior do imóvel e tampouco com o que fora 

registrado posteriormente a estas faturas, sendo certo que o consumo 

mensal do imóvel se manteve, não tendo sido registrado consumo 

semelhante ao discutido nesta demanda. Logo, em que pese os 

argumentos alinhavados pela reclamada de que não há qualquer 

irregularidade no hidrômetro do reclamante, verifica-se que a 

documentação e as assertivas por ela apresentadas demonstram que nas 

faturas em comento houve um aumento injustificado no consumo, 

impondo-se a readequação dos valores, uma vez que não há nos autos 

qualquer prova que justifique a excessiva cobrança, a não ser 

documentos unilaterais, que não possuem o condão de fornecer prova 

convicta. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir do reclamante a 

produção de prova negativa. Sendo assim, resta evidente que os valores 

cobrados nas faturas de junho/2019 e julho/2019 estão acima da média de 

consumo, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus probatório que 
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lhe competia (art. 373, II do CPC). A propósito, vislumbra-se que a fatura 

do mês de junho/2019, ora questionada, foram paga pela consumidora a 

fim de evitar eventual suspensão do fornecimento de energia, razão pela 

qual merece prosperar o pedido de restituição do valor desembolsado, 

entretanto, deverá ser realizado na forma simples. Isso porque o 

pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não 

restou demonstrado na espécie. Portanto, considero como incontroverso à 

título de dano material o valor de R$180,50 (cento e oitenta reais e 

cinquenta centavos), a ser restituído, como se observa no extrato de 

pagamento, acostado no ID 24049409. Com relação ao pedido de dano 

moral, verifico que assiste razão à reclamante. Isto porque há 

comprovação do corte realizado na data de 16/09/2019, estando à época 

pendente de pagamento somente a fatura contestada do mês de 

julho/2019, de forma que a suspensão do fornecimento de água se 

mostrou indevida. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam 

de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato 

ilícito. Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora. E, por corolário, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para: DETERMINAR o cancelamento 

das faturas de junho/2019 a julho/2019 e, por conseguinte, que a 

reclamada proceda à readequação das referidas faturas, com base na 

média dos seis últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutidas, sem qualquer incidência de encargos financeiros; CONDENAR 

a reclamada a restituir a reclamante à quantia de R$180,50 (cento e oitenta 

reais e cinquenta centavos), na forma simples, que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do 

desembolso; CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante à quantia de 

R$2.000,00 (dois mil reais) o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010923-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORGE DA SILVA ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010923-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA BORGE DA SILVA ZANOL REQUERIDO: 

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A Vistos. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ROSANGELA BORGE DA 

SILVA em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A 

(CERON), todos qualificados nos autos. A requerente afirma que há mais 

de 13 anos utilizou dos serviços da Reclamada. Ocorre que, em 

11/02/2006, a Reclamante vendeu o referido imóvel, na ocasião da 

desocupação do imóvel a Reclamante solicitou junto a Reclamada o 

cancelamento da unidade consumidora 4951735. Aduz que com a 

mudança de endereço, a Reclamante solicitou o cancelamento da matrícula 

nº 4951735, desde o ano 2006. Contudo, a Reclamante ao realizar um 

consulta no site da SERASA constatou a inserção referentes aos 

seguintes débitos: R$18,77 (dezoito reais e setenta e sete centavos) com 

vencimento em 18/04/2018, R$19,17 (dezenove reais e dezessete 

centavos) com vencimento em 18/09/2018, R$ 127,37 (cento e vinte sete 

reais e trinta e sete centavos) com vencimento em 18/02/2019, R$ 28,97 

(vinte e oito reais e noventa e sete centavos) com vencimento em 

18/03/2019, R$ 19,21 (dezenove reais e vinte e um centavos) com 

vencimento em 18/03/2018, e as inclusões no dia 20/05/2019. Afirma, 

ainda que a inscrição é completamente indevida, na medida em que a 

Reclamante cancelou os serviços da Reclamada em razão da mudança de 

endereço há mais de 13 (treze). Dessa forma, requer tutela provisória de 

urgência para excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como requer a procedência da ação para declara a inexigibilidade dos 

débitos e o pagamento de dano moral, no valor de R$14.970,00 (quatorze 

mil, novecentos e setenta reais) e a inversão do ônus da prova. A 

requerida apresentou defesa fundamentando que há faturas pendentes. 

Afirma ainda que inexiste o dever de indenizar ante a ausência de 

ocorrência de ilícito de forma genérica. Requer a improcedência da lide. A 

decisão que indeferiu a tutela fora publicada na data de 08/10/2019. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26314179. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 
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inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor não merece prosperar. 

Compulsando-se os autos, verifico que, muito embora a parte reclamante 

tenha alegado que não é devedora dos débitos em discussão, ela não 

junta qualquer documento que comprove o cancelamento ou a solicitação 

de transferência da unidade consumidora para o nome do comprador do 

imóvel, perante a concessionária de serviços público de energia. Deste 

modo, entendo que o referido contrato de fornecimento de energia elétrica 

encontra-se em sua titularidade, cuja obrigação é de natureza propter 

personae e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o 

imóvel. Logo, mesmo com a juntada de eventual contrato de venda do 

imóvel que não está devidamente assinado, como não há provas de que a 

parte reclamante providenciou a transferência da titularidade, o débito que 

se encontra em seu nome não merece ser desconstituído, uma vez que a 

cobrança é legal. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse diapasão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. IMÓVEL ALUGADO. 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA 

DA TITULARIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. 

INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I. Estando a unidade 

consumidora cadastrada em nome da proprietária do imóvel, ora Apelada, 

não subsiste o argumento de que o débito apurado pertencia ao locatário 

do imóvel, porquanto incumbia àquela realizar a transferência da 

obrigação para o nome deste, formalmente, perante a concessionária de 

serviços, o que não ocorreu. II. Embora demonstrado que o referido imóvel 

estava locado a terceiro, à época do fato gerador do débito, não há que 

se falar em afastamento da responsabilidade da proprietária quanto à 

dívida reclamada, podendo, posteriormente, acionar o inquilino via ação de 

regresso. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO Apelação (CPC): 

04574034520178090067, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de 

Julgamento: 29/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

29/03/2019) Posto isto, concluo que não assiste razão à parte reclamante 

quanto os pleitos vindicados na inicial, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais, tal como a declaração de inexigibilidade de 

débito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora. 

E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita a autora, visto que comprovou sua hipossuficiência 

financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007932-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SILVA DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007932-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME 

REQUERIDO: CRISTIANE SILVA DE FRANCA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por IBC-INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - 

ME em desfavor de CRISTIANE SILVA DE FRANCA, todos qualificados nos 

autos. A requerente afirma que é credora da requerida, proveniente de 

contrato de prestação de serviços educacionais nº 1533, no valor de 

R$4.505,81 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos). 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, 

HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes neste processo, constante no 

Termo acostado no ID 26642216, para que surta os efeitos jurídicos e 

legais. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as 

baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003936-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003936-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO DE SOUZA CARDOSO REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PROJETO MT J INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE 

COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C 

PEDIDO DE INDÉBITO proposta por MARCIO DE SOUZA CARDOSO em 

desfavor da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, todos qualificados 

nos autos. O requerente alega em sua petição inicial que na data de 

05/11/2016 firmou o contrato de compra e venda do empreendimento 

Parque Chapada dos Sabiás, apartamento 203 do bloco 04. Informa que a 

obra foi finalizada em janeiro/2019, sendo cobrado fase de obra até o mês 

abril/2019. Afirma que dispendeu o montante de R$1.987,25 (mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) à título de 

juros de evolução de obra. Afirma ainda, que além desses valores, as 

Requeridas cobraram indevidamente o valor de R$ 800,00 de serviços de 

assessoria no registro (SATI), em 10 parcelas iguais de R$ 80,00 (oitenta 

reais). Aduz que a cobrança indevida das taxas de evolução de obra 

ocorreu em razão da reclamada mesmo após a expedição do “habite-se” 

continuar a cobrar a taxa de evolução de obras, assim, sendo os valores 

indevidamente cobrados, requer a restituição em dobro no que se refere à 
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cobrança dos juros de obra, além de indenização pelos danos morais 

sofridos. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente ressalto que as reclamadas, inobstante devidamente citadas 

ID 24681254 e ID 24681242 , deixaram de comparecer à audiência de 

conciliação, consoante consta no ID 24606392 . Cumpre esclarecer que 

nos Juizados Especiais à revelia somente é decretada quando a parte 

reclamada deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente 

se aplicar diante da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. 

Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro à revelia da 

requerida. Passo a decidir a ação, com supedâneo no art. 23 da LJE. No 

caso vertente a reclamada não incorreu somente em revelia, mas também 

em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar as alegações e os 

documentos juntados na petição inicial. No caso em tela, embora a doutrina 

possibilite ao julgador entender de forma contrária, não vislumbro nos 

autos nenhum elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de 

provas ou abalar tal presunção e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos 

da revelia. Compulsando os autos, verifico que os documentos a ele 

juntados no ID 22803725 , verifico que o habite-se foi expedido em 

15/01/2019, no entanto, a cobrança de taxas de evolução de obra se deu 

até abril de 2019, não demonstrando a reclamada que tenha cumprido com 

sua obrigação de informar à instituição financeira quanto ao término da 

obra e emissão do “habite-se”, assim, não juntou qualquer prova que 

demonstre que as parcelas posteriores se deram por continuidade da obra 

até a averbação do habite-se, conforme suscitado na contestação. Deste 

modo, resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da 

reclamada em decorrência do atraso na entrega de documentos à 

instituição financeira sem qualquer justificativa plausível, ao teor do art. 14, 

par. 1º, I e II do CDC. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu pela legalidade da cobrança dos juros compensatórios (“juros no 

pé”), antes da entrega do imóvel, não havendo o que se falar em cobrança 

abusiva, desde que cobrado em período anterior à entrega das chaves 

nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em 

construção sob o regime de incorporação imobiliária (Segunda Seção. 

EREsp 670.117-PB, Rel. originário Min. Sidnei Beneti, Rel. para acórdão 

Min. Antonio Carlos Ferreira, julgados em 13/6/2012). A ilegalidade da 

cobrança somente é verificada quando o consumidor continua a pagá-la 

mesmo após o prazo da entrega das chaves ou expedição do habite-se. 

Deste modo, saliento que a taxa de evolução de obra prevista nos 

contratos firmados com a Caixa Econômica Federal é lícita e devida pelo 

mutuário até a data prevista para o encerramento da obra, sendo que a 

partir de então a cobrança se torna indevida, devendo ser suportada pela 

construtora, vez que esta deu causa ao atraso na entrega dos 

documentos. Assim, ainda que previsto os encargos da fase de 

construção no contrato firmado deve haver o ressarcimento das 

despesas a partir da data em que foi expedido o habite-se. Dessa forma, 

entendo com incontroverso os valores dispendidos após a expedição do 

habite-se, que correspondem aos meses de janeiro a abril de 2019, 

perfazendo o montante de R$ 1.987,25 (mil, novecentos e oitenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos). No tocante a taxa sati, é salutar 

esclarecer que o Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI) 

refere-se à cobrança de serviços prestados antes da assinatura do 

contrato de promessa de compra e venda do imóvel, assim, as 

incorporadoras cobram dos promitentes-compradores um valor para 

ressarcir os custos de sua prestação (ex: pagamento de funcionários 

para exame dos documentos, análise de crédito, esclarecimentos técnicos 

e jurídicos acerca das cláusulas dos contratos e condições do negócio). 

Neste sentido, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de 

Justiça decidiu pela abusividade da cobrança da referida taxa: É abusiva a 

cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração 

de promessa de compra e venda de imóvel. STJ. 2ª Seção. REsp 

1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 

(recurso repetitivo). Naquela oportunidade, entendeu-se que a assessoria 

prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui 

prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, 

tratando-se de condição ínsita à celebração do negócio jurídico e não um 

serviço autônomo que justificasse a cobrança a maior. Assim, o 

pagamento da referida taxa configura violação aos deveres de lealdade e 

transparência, impostos pela boa-fé objetiva, violando o que dispõe o 

artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: Art. 51. São nulas 

de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade. A propósito, o próprio Conselho Federal de Corretores de 

Imóveis (COFECI) considera abusiva a cobrança nos termos da Resolução 

nº 1.256/2012: Art. 3º. É vedado aos inscritos no Regional cobrarem de 

seus clientes, para si ou para terceiros, qualquer taxa a título de 

assessoria administrativa jurídica ou outra, assim como devem denunciar 

ao Regional a cobrança de tais taxas quando feitas pelo incorporador, 

pelo construtor ou por seus prepostos. Não obstante a ilegalidade da 

cobrança da taxa SATI, o pedido de restituição do valor desembolsado, em 

dobro, não encontra amparo legal para seu deferimento. Isso porque o 

pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé, o que não 

ocorreu na espécie. Portanto, o valor a ser restituído é de R$800,00 

(oitocentos reais). Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização 

por danos morais tenho que o mesmo não restou evidenciado, tendo em 

vista que o caso dos autos trata de hipótese de mero descumprimento 

contratual que, por si só, não configura o abalo moral. Ademais, não foi 

igualmente comprovado em concreto eventual lesões aos direitos da 

personalidade dos autores, ônus que lhes incumbiam, a teor do art. 373, 

inciso I, do CPC. A propósito: RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM E TAXA SATI. MCMV. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO 

PROMITENTE-COMPRADOR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO 

PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO ESPECIAL N. 1.551.956/SP, 

JULGADO SOB OS EFEITOS DE RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO 

IMPLEMENTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006828396, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 26/02/2019). RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTOIMOBILIÁRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA SATI – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – 

INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Consoante já pacificado o entendimento do STJ, é abusiva a 

cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de 

imóvel, pois a intenção de contratar um advogado para dar assessoria 

jurídica em um negócio imobiliário deve ser ato voluntário praticado pelo 

consumidor e não uma imposição da vendedora a qual destina seu próprio 

corpo jurídico para atuar na compra e venda. Em análise dos autos, 

vislumbra-se que restou comprovada o pagamento do montante de R$ 

800,00 (oitocentos reais) pelo Recorrente, o que não foi impugnado pelo 

Recorrido, devendo ser reconhecido o dano material. A devolução dos 

valores deve se dar de forma simples, uma vez que não restou 

configurada a ocorrência de má-fé e engano justificável. No que tange ao 

dano moral, a mera cobrança de taxa indevida, por si só, não configura o 

dever de indenizar. Assim, não restou comprovado nos autos o dano 

extrapatrimonial ou qualquer situação vexatória vivenciada pelo 

Recorrente, não havendo que se falar em indenização por danos morais. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 190579120188110001/2018, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 

08/10/2018). Do mesmo modo, cumpre registrar que não restou 

evidenciada qualquer ilicitude quanto aos apontamentos restritivos 

discutidos nos presentes autos que pudessem ensejar o reconhecimento 

de dano moral no caso em apreço. Além disso, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios são no sentido de que 

em casos como o presente, a simples cobrança indevida de serviços não 

gera, por si só, a existência de dano moral por se tratar de meros 

dissabores do cotidiano aos quais todos estão sujeitos. Diante do exposto, 

JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR indevidos os 

valores cobrados do reclamante a título de taxa de evolução de obra entre 

os meses janeiro e abril de 2019, os quais deverão arcar a reclamada; 

CONDENAR a reclamada a RESTITUIR o valor pago a título da taxa de 

evolução de obra ao reclamante, no valor de R$ 1.987,25 (mil, novecentos 

e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), de forma simples, o qual 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais 
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a contar data do desembolso. DECLARAR indevidos os valores cobrados 

dos reclamantes a título de taxa de serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI). CONDENAR a reclamada, solidariamente, a 

RESTITUIR o valor pago indevidamente pelo autor na importância de R$ 

800,00 (oitocentos reais) de forma simples, o qual deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do 

desembolso. Improcedência do pedido de indenização por danos morais 

pleiteados pelo reclamante. Intime-se a demandada a comprovar o 

pagamento da quantia da condenação, devidamente atualizada até a data 

do efetivo pagamento, voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidência da multa legal de 10%, a teor do artigo 523, §1º, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007258-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007258-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO de DANOS 

MORAIS, proposta por EDIWANDER AUGUSTO DE ARAÚJO, em desfavor 

de AGUAS CUIABÁ S/A, todos qualificados nos autos. O requerente 

afirma que no dia 10/06/2019, às 08h30mim, dirigiu-se até o 

estabelecimento da Requerida para efetuar o pagamento de faturas, 

deixando sua bicicleta no estacionamento. Contudo, após retornar ao 

estacionamento verificou que sua bicicleta havia sido furtada. Aduz que 

notificou a requerida do evento ocorrido, na tentativa de auxílio, entretanto 

sem êxito. Dessa forma, ingressou com ação visando à condenação da 

requerida em danos morais. A requerida apresentou defesa afirmando que 

nenhum ato ilícito foi praticado, e não houve qualquer situação 

constrangedora ou indevida por parte da Reclamada em face da 

Reclamante, não existindo assim, qualquer dano a ser reparado. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25357726. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. É 

consabido que para alguém ser responsabilizado por ato ilícito deve haver 

a comprovação da ocorrência de uma conduta voluntária (ação ou 

omissão), de um dano (prejuízo) e de um nexo que vincule esse àquela (o 

dano à conduta). Analisando os elementos trazidos ao feito, me parece 

que a interpretação mais adequada dos fatos sucedidos naquele dia 10 de 

junho de 2019 esteja em atribuir à responsabilidade pelo evento lesivo à 

demandada. Com efeito, segundo se constata da prova, pela narrativa, 

houve o furto da bicicleta do autor. Compulsando os autos, constata-se 

que o demandante se desincumbiu do seu ônus, porquanto logrou êxito em 

comprovar a responsabilidade do demandado, de forma que se encontram 

configurados os pressupostos para a imputação de responsabilidade civil, 

e, destarte, o dever de indenizar pelos danos causados em decorrência 

do furto no estabelecimento. O Autor juntou aos autos Boletim de 

Ocorrência, em que narra os fatos ocorridos no interior do 

estabelecimento. Certo é que o boletim de ocorrência não gera presunção 

juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que consigna 

declarações unilaterais do interessado, sem atestar que tais declarações 

são verdadeiras. Não obstante, no caso em apreço, o Reclamante trouxe 

aos autos o boletim de ocorrência lavrado pelo Polícia Civil, bem como a 

reclamada confirmou sua presença no local, de acordo com o protocolo de 

atendimento ID 25595261, restando incontroverso a presença do 

reclamante no departamento físico da reclamada. A melhor orientação 

reside em que, em se tratando de investidas criminosas perpetradas 

contra consumidores no interior de shopping centers, supermercados e 

bancos e estabelecimentos com segurança, pode configurar a 

responsabilidade civil de seus administradores pelos gravames 

ocasionados, pois tais pessoas buscam – e igualmente remuneram no 

preço de suas compras – a segurança e conforto alardeados por aqueles 

estabelecimentos. Deve-se observar que, nos casos de estabelecimentos 

acima mencionados, o consumidor está abarcado pela grande sensação 

de segurança transmitida pelos grandes estabelecimentos comerciais, o 

que visualizo no presente caso, haja vista que o estacionamento da 

Reclamada possui segurança, bem como controle de acesso de pessoas. 

Assim, ao colocar o serviço de estacionamento a disposição, deve 

garantir a segurança que dele legitimamente se espera, sob pena de 

frustrar a razoável expectativa de seus consumidores. Salienta-se, que a 

segurança é um serviço agregado oferecido pelo fornecedor, com objetivo 

de captação de clientes e cujo custo certamente é repassado o 

consumidor, razão pela qual não pode a ré transferir o risco dessa 

atividade ao próprio consumidor. Resta assim, a induvidosa falha da 

prestação de serviços do réu e consequente dever de reparação dos 

danos advindos de tal falha, a questão se volta à análise dos danos 

alegados. Na hipótese narrada nestes autos, verifica-se que o dano moral 

é in re ipsa, uma vez que a experiência comum mostra que a pessoa vítima 

de roubo, sofre danos morais, já que tal fato lhe acarreta transtornos e 

aborrecimentos maiores do que os ordinários. Nesse sentido, a 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E 

VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

RÉ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL - 

CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O 

estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas 

dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e 

vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado. Nos 

termos do CDC, o fornecedor de serviços ou de produtos responde para 

com o consumidor em caso de dano, independentemente de culpa, 

portanto, o roubo ou furto de veículo nas dependências do supermercado, 

configura dano moral, passível de reparação. O valor da indenização por 

danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto. 

Comprovados os danos materiais, sofridos, por ação dos fatos ocorridos, 

necessária o seu deferimento é incontestável. (Ap 29740/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (TJ-MT - 

APL: 00064580520158110041297402018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2018). Assim, com base 

nos argumentos acima alinhavados, sopesando às circunstâncias em que 

se deu o ilícito, vê-se que a indenização por danos morais no montante de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 558 de 779



R$2.000,00 (dois mil reais) satisfaz os requisitos mencionados. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR o 

Reclamado à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da 

homologação da presente sentença. DEFIRO o pedido de justiça gratuita 

ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o 

caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012191-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012191-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA JOSE FERREIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se de ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS 

COM INDENIZACAO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA JOSÉ 

FERREIRA LIMA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, R$93,87 (noventa e três reais e oitenta e sete centavos), data da 

inclusão: 25/10/2018, CONTRATO: 0337007363, promovido pela requerida, 

tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos 

débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que 

lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar a 

demandada ao pagamento 20 (vinte) salários mínimos e a inversão do 

ônus da prova. A requerida apresentou defesa arguindo preliminarmente 

ausência de comprovante de residência. No mérito aduz que inexistindo o 

dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da 

parte autora ter contratado a linha telefônica nº (65) 99957 -4109, em 

17/02/2018, no pacote de serviços Vivo Controle Digital – 2GB Ilimitado, o 

que ocasionou a emissão de faturas mensais. Requer a improcedência da 

lide. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 26547316. 

É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da 

lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção 

de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à 

preliminar arguida de que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome, rejeito-a. Com efeito, deve ser 

priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual, razão pela qual rejeito a preliminar. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar 

parcialmente. Os documentos aportados na inicial demonstram que a 

requerente teve o nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela 

Reclamada. Em que pese à reclamada em sua contestação insista na 

regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado em 

observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 
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RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome do requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada à fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). Diante do 

exposto, rejeito a preliminar arguida e no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do débito aqui litigado, 

no valor de R$93,87 (noventa e três reais e oitenta e sete centavos), bem 

como determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito 

discutido nestes autos; Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007779-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA TAETTI SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007779-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABEL CRISTINA TAETTI SCHNEIDER REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO de DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por ISABEL 

CRISTINA TAETTI SCHNEIDER, em desfavor de SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, todos qualificados nos autos. A requerente afirma que 

no dia 01/06/2019, dirigiu-se até o estabelecimento da Requerida, deixando 

seu veículo no estacionamento, contudo, após realizar suas compras e 

retornar ao veículo percebeu que alguns itens que estavam em seu interior 

haviam sido furtados. Afirma que buscou auxílio, mas não obteve êxito no 

ressarcimento dos itens. Requer a condenação da empresa reclamada ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.495,00 (mil, quatrocentos 

e noventa e cinco reais) e de dano morais no valor de R$3.992,00 (três 

mil, novecentos e noventa e dois reais), bem como a inversão do ônus da 

prova. O requerido apresentou defesa afirmando que nenhum ato ilícito foi 

praticado, e não houve qualquer situação constrangedora ou indevida por 

parte da Reclamada em face da Reclamante, não existindo assim, qualquer 

dano a ser reparado. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência 

de conciliação restou infrutífera, ID 25547147. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar em parte. É consabido que para 

alguém ser responsabilizado por ato ilícito deve haver a comprovação da 

ocorrência de uma conduta voluntária (ação ou omissão), de um dano 

(prejuízo) e de um nexo que vincule esse àquela (o dano à conduta). 

Analisando os elementos trazidos ao feito, me parece que a interpretação 
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mais adequada dos fatos sucedidos naquele dia 01 de junho de 2019 

esteja em atribuir à responsabilidade pelo evento lesivo à demandada. Com 

efeito, segundo se constata da prova, pela narrativa, houve furtos de 

objetos do veículo da Reclamante. Compulsando os autos, constata-se 

que a demandante se desincumbiu do seu ônus, porquanto logrou êxito em 

comprovar a responsabilidade do demandado, de forma que se encontram 

configurados os pressupostos para a imputação de responsabilidade civil, 

e, destarte, o dever de indenizar pelos danos causados em decorrência 

do roubo no estabelecimento comercial. A Autora juntou aos autos Boletim 

de Ocorrência, em que narra os fatos ocorridos no interior do 

estabelecimento, que culminaram o furto de objetos do interior do veículo, 

bem como no abalo moral característico da situação. Certo é que o boletim 

de ocorrência não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos 

narrados, uma vez que consigna declarações unilaterais do interessado, 

sem atestar que tais declarações são verdadeiras. Não obstante, no caso 

em apreço, a Reclamante trouxe aos autos o boletim de ocorrência lavrado 

pelo Polícia Civil, bem como comprovante de compras de que esteve 

naquela data no estabelecimento, bem como houve o reconhecimento do 

evento furto pelo Reclamado, restando incontroverso a presença do 

mesmo no supermercado. A melhor orientação reside em que, em se 

tratando de investidas criminosas perpetradas contra consumidores no 

interior de shopping centers, supermercados e bancos, pode configurar a 

responsabilidade civil de seus administradores pelos gravames 

ocasionados, pois tais pessoas buscam – e igualmente remuneram no 

preço de suas compras – a segurança e conforto alardeados por aqueles 

estabelecimentos. Deve-se observar que, nos casos de estabelecimentos 

acima mencionados, o consumidor está abarcado pela grande sensação 

de segurança transmitida pelos grandes estabelecimentos comerciais, o 

que visualizo no presente caso, haja vista que o estacionamento da 

Reclamada possui segurança, bem como controle de acesso de pessoas. 

Assim, ao colocar o serviço de estacionamento a disposição, deve 

garantir a segurança que dele legitimamente se espera, sob pena de 

frustrar a razoável expectativa de seus consumidores. Salienta-se, que a 

segurança é um serviço agregado oferecido pelo fornecedor, com objetivo 

de captação de clientes e cujo custo certamente é repassado o 

consumidor, razão pela qual não pode a ré transferir o risco dessa 

atividade ao próprio consumidor. Resta assim, a induvidosa falha da 

prestação de serviços do réu e consequente dever de reparação dos 

danos advindos de tal falha, a questão se volta à análise dos danos 

alegados. No que se refere ao pedido de indenização por dano material 

referente ao valor de R$ 1.495,00 (mil, quatrocentos e noventa e cinco 

reais), dos objetos subtraídos da autora, vejo que razão não assiste à 

autora. Isto porque, o ressarcimento de dano material deve ser 

comprovado, não bastando meras alegações. Repise-se, há nos autos 

somente a comprovação de recibos demonstrando a suposta aquisição de 

produtos (óculos e som). Tais documentos não são fidedignos, vez que a 

data do recibo é posterior à data do ocorrido, não podendo precisar se a 

autora estava na posse de tais produtos na data do evento. Na hipótese 

narrada nestes autos, verifica-se que o dano moral é in re ipsa, uma vez 

que a experiência comum mostra que a pessoa vítima de roubo, sofre 

danos morais, já que tal fato lhe acarreta transtornos e aborrecimentos 

maiores do que os ordinários. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO 

DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RÉ - DEVER 

DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURADOS - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O estabelecimento que 

permite o estacionamento de veículo, em suas dependências, mesmo a 

título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e vigilância, tornando-o 

responsável por qualquer dano causado. Nos termos do CDC, o 

fornecedor de serviços ou de produtos responde para com o consumidor 

em caso de dano, independentemente de culpa, portanto, o roubo ou furto 

de veículo nas dependências do supermercado, configura dano moral, 

passível de reparação. O valor da indenização por danos morais deve ser 

fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, para cada caso em concreto. Comprovados os danos 

materiais, sofridos, por ação dos fatos ocorridos, necessária o seu 

deferimento é incontestável. (Ap 29740/2018, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (TJ-MT - APL: 

00064580520158110041297402018 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2018). Assim, com base 

nos argumentos acima alinhavados, sopesando às circunstâncias em que 

se deu o ilícito, vê-se que a indenização por danos morais no montante de 

R$2.000,00 (dois mil reais) satisfaz os requisitos mencionados. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. E, 

por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR o 

Reclamado à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da 

homologação da presente sentença. Improcedência dos danos materiais. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita a autora, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição LEgal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008320-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JURACY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008320-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIA JURACY DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIA JURACY DA SILVA PINTO em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, todos qualificados nos autos. A requerente afirma que sofreu uma 

inserção indevida, R$403,00(quatrocentos e três reais), gerado em tese 

pelo contrato nº 274279271000068, promovidos pelo reclamado, tendo 

seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos 

que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são 

atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o demandado ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus 

da prova. O requerido apresentou defesa arguindo em preliminar ausência 

de documento indispensável. No mérito afirma que inexiste o dever de 

indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito de forma genérica. 

Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25600742 . É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante a preliminar de que extrato de negativação apresentado 

pelo autor não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e 

requer a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. A autora pleiteia pela inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 
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legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Os documentos aportados 

na inicial demonstram que a requerente teve o nome inserido no rol do 

cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que pese à reclamada em 

sua contestação insista na regularidade da negativação, não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar incontroversamente a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a restrição mais antiga em 

nome do reclamante, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o 

fato de existir outra restrição posterior em nome do requerente impõe a 

redução do quantum indenizatório, assim considero adequada à fixação 

da indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). Diante do 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do débito aqui litigado, 

no valor de R$403,00(quatrocentos e três reais), e, por conseguinte 

determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito 

discutido nestes autos; Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008099-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008099-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA SOUZA DA CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAURA SOUZA DA 

CRUZ em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos 

autos. A requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no valor de 

R$966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), 

data a Inclusão: 16/05/2015, CONTRATO: 031878061000055FI, promovido 

pelo reclamado, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece 

o motivo da negativação, requer a procedência da lide para condenar o 

demandado ao pagamento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a 

inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa arguindo a 

preliminar de prescrição trienal, vez que a negativação ocorreu na data 

16/05/2015, e a parte autora somente ingressou com a demanda em 

17/09/2019, quando exaurido o prazo estabelecido em lei. No mérito aduz 

inexistir o dever de indenizar tendo em vista a inocorrência do ilícito. 

Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25575126. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. O reclamado suscitou preliminar de prescrição da reparação civil, a 

qual NÃO merece acolhimento. Sem a razão o requerido. No caso em tela, 

o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do 

CC, vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a 

pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição indevida em 

s i .  N e s s e  d i a p a s ã o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO 

Recorrido(s):EMBRATEL TVSATJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento:01/07/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO 

– RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA 

PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). A autora pleiteia pela inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar em parte. Os documentos 

aportados na inicial demonstram que a requerente teve o nome inserido no 

rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que pese à 

reclamada em sua contestação insista na regularidade da negativação, 

não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E 

FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA 

INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova.A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call 

center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas 

e telas de computador interno.Não restando comprovada a contratação e 

a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida 

a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato. O valor da indenização por dano moral 

deve  ser  f i xado segundo c r i té r ios  de  razoab i l i dade 

eproporcional idade.Sentençareformada.Recurso prov ido.  (N. U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 
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conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado que os 

débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora 

e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado 

pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar 

incontroversamente a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do 

presente processo é a restrição mais antiga em nome do reclamante, 

portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição posterior em nome do requerente impõe a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada à fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). Diante do 

exposto, rejeito à preliminar arguida, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como: Declarar a inexistência do débito aqui litigado, 

no valor de R$ 966,32 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois 

centavos), e, por conseguinte determinar a exclusão definitiva da 

restrição em relação ao débito discutido nestes autos; Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007767-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007767-28.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: VICTOR GOMES PINTO DE MAGALHAES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por VICTOR GOMES PINTO DE 

MAGALHÃES em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, 

todos qualificados nos autos. O requerente afirma na data de 15 de junho 

de 2018, retornou à Cuiabá/MT, após uma viagem de turismo ao exterior. 

Ocorre que, ao chegar ao seu destino final percebeu que sua bagagem 

havia sido violada, o zíper estava estourado e os seus pertences 

revirados, de modo que lhe furtaram um relógio pessoal, atualmente 

avaliado em R$349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 

centavos). Informa que preencheu o “Relatório de Irregularidade com 

Bagagem” e o “Boletim de Ocorrência nº 2018.195188”. Sustenta que, 

após o registro do furto, entrou em contato com a requerida para prestar 

reclamação e buscar uma reparação pela via administrativa. No entanto, a 

única resposta obtida foi uma proposta de 2.500 milhas aéreas, quantia 

ínfima e irrisória, que foi prontamente refutada pelo requerente. Desse 

modo, ingressou com ação visando ser reclamada condenada ao 

pagamento de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da 

prova. A requerida apresentou defesa arguindo preliminarmente a 

retificação do polo passivo. No mérito argumenta que não há provas de 

que as avarias tenham ocorrido quando do transporte da bagagem, bem 

como que a reclamante não comprovou os danos sofridos. Ademais, 

argumenta que a situação não enseja reparação de danos morais. Requer 

a improcedência da ação. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 25545325. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil A reclamada suscita em preliminar a retificação do polo passivo. 

Dessa formo, acolho o pedido de retificação do polo tão somente para 

constar como reclamada GOL Linhas Aéreas S/A. O autor pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontrar. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Tratando-se de transporte internacional de passageiro, qual submete-se 

aos ditames da legislação consumerista, tem a parte autora, seus direitos 

básicos tutelados no art. 6º, do CDC, se destaca a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais que lhe forem causados pela 

má prestação do serviço contratado, a par da responsabilidade civil 

objetiva (CDC art. 14). Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do NCPC), pois restou provado que 

a mala do Reclamante foi danificada durante sua viagem e que os danos 

ocorreram enquanto estava sob a responsabilidade da empresa aérea. 

Não resta dúvida do defeito na prestação de serviços por parte da 

Reclamada, uma vez que não pode ser de responsabilidade dos 

passageiros o transporte de suas bagagens de uma aeronave à sala de 

desembarque, pois é sabido que os passageiros não manobram os 

veículos de transporte de bagagens nos aeroportos. A responsabilidade 

da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da Reclamada, 

sendo inadmissível o fato ocorrido com a Reclamante, constituindo 

verdadeiro defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, par. 1º, 

I do CDC. No tocante aos danos materiais, restou comprovado no 

processo que é devido à título de ressarcimento do dano material o valor 

R$ 349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), ao 

reclamante pelo furto do relógio. De igual modo, é fato que o Reclamante 
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suportou transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode ser 

equiparado a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a 

inconvenientes rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo 

pelo qual é plenamente justificada a reparação almejada. Portanto, uma 

vez configurado o dano, de rigor se impõe o reconhecimento de que seja 

devida a Reclamante a desejada indenização, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado, em razão da injusta ofensa. A corroborar: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. QUANTUM. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e empresa de 

transporte aéreo. 2) Os danos materiais efetivamente comprovados 

decorrentes da violação da bagagem e da perda dos objetos pessoais 

devem ser ressarcidos. 3) A violação da bagagem, pelos transtornos e 

angústias, que excedem o mero dissabor ou contrariedade, causa dano 

moral indenizável. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, 

a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o 

qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente 

objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e 

suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível 

culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as 

condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os 

patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. v.v. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VIOLAÇÃO DE 

BAGAGEM E EXTRAVIO DE PERTENCES- AUSÊNCIA PROVAS - ART. 373, 

I DO CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus do autor comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito. Em não sendo demonstrada a alegada 

violação da bagagem, com extravio de pertences, não há o que se falar 

em dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10702140535106003 MG, Relator: 

Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/04/0019, Data de Publicação: 

10/04/2019) A indenização por dano moral deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. 

Diante do exposto, no MÉRITO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a título de dano 

material o valor de R$349,80 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 

centavos), correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO 

(efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação. 

Condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

decisão. Determino ao cartório que proceda a retificação do polo passivo 

consoante pleiteado na contestação. Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FRONHO MAZARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CARVALHO BORGES OAB - MG152604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013735-39.2019.8.11.0001 Reclamante: LETICIA FRONHO 

MAZARINI Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela 

qual indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e 

julgamento pleiteado pela parte reclamada. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que adquiriu 

passagens da Reclamada, para viagem à Araçatuba/SP, saindo no dia 

17/10/2019 às 18hrs35min, com conexão em Campinas/SP às 21hrs40min, 

chegando ao destino final às 23hrs55min do mesmo dia, - que chegou no 

horário previsto para fazer check in, contudo o voo só saiu de Cuiabá às 

19hrs40min, acarretando na perda da conexão em Campinas, - que a Ré a 

realocou para um voo para São José do Rio Preto/SP, e ainda, a encaixou 

em um taxi para continuação da viagem à Araçatuba, chegando lá às 

04hrs20min, - que diante dos fatos alegados, além do atraso e a 

reacomodação em transporte diverso (taxi), requer indenização por dano 

moral. Em defesa a Reclamada sustenta que o atraso alegado decorreu 

em razão de infraestrutura aeroportuária, fato este imprevisível, outrossim, 

que disponibilizou outro transporte para seguir o percurso, motivo qual 

requer a improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que restou incontroverso o 

atraso e cancelamento do voo, bem como o atraso do voo inicialmente 

contratado pela Autora, e o término da viagem por transporte (taxi) diverso 

do contratado. Ademais, registra-se ainda que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e 

não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, tampouco que eximisse sua responsabilidade no 

evento, uma vez que não comprovou a ocorrência da suposta 

infraestrutura aeroportuária, uma vez que as telas emitidas por seus 

computadores não servem como provas, diante da fragilidades das 

mesmas, tampouco, que tal fato impediu o voo contratado. Da mesma 

forma, a Reclamada não contrapôs as alegações da Autora quanto à 

reacomodação em voo para outro destino (São José do Rio Preto/SP) 

tendo inclusive que terminar a viagem por transporte diverso do 

contratado. A situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetida por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 

qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARLA RODRIGUES DE BARROS POLATO 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005125-82.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ALESSANDRA CARLA RODRIGUES DE BARROS POLATO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRA CARLA 

RODRIGUES DE BARROS POLATO em desfavor de LATAM AIRLINES 

GROUP S/A., todos qualificados nos autos. A requerente afirma que 

realizou uma viagem com sua família para Bariloche, celebrando com a 

empresa Reclamada contrato de transporte aéreo com o seguinte trecho: - 

TRAJETO IDA: em 13/07/2019, partindo de Navegantes/SC às 11h10min, 

com conexão em São Paulo/SP, com previsão de chegada em Bariloche 

01h35min, - TRAJETO VOLTA: em 21/07/2019, partindo de Bariloche às 

02h00min, com conexão em São Paulo/SP, com previsão de chegada em 

Navegantes/SC 10h15min. Informa que a viagem de ida correu dentro do 

esperado, com partidas e chegadas em horários compatíveis com os 

contratados. Contudo, a viagem de retorno, dia 21 de julho de 2019, o voo 

fora cancelado pela reclamada. Aduz aguardou por horas para ter alguma 

informação sobre uma possível realocação de voo até que fora 

comunicada que nada poderia ser feito, havendo apenas a possibilidade 

de ser realocada no voo do dia seguinte. A reclamada, por sua vez, alega 

que o atraso na decolagem do voo se deu por força maior em razão do 

mau tempo, e que ofertou assistência necessária para os passageiros, 

inexistindo qualquer dever de indenizar. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 24827874 . É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora não merece prosperar. Analisado o processo e 

documentos que o instruem, verifica-se que a ação trata de pedido de 

indenização por danos morais devido a cancelamento de voo, entretanto, 

mesmo com a inversão do ônus probatório, a autora não logra êxito em 

comprovar seu pedido, inclusive, sequer mencionou aos autos quanto 

tempo de atraso suportou em relação ao cancelamento do voo, bem como 

não mencionou seja na inicial ou na impugnação qual fora o horário de 

reacomodação em voo de eventual dia seguinte. É de se ressaltar que, em 

tais casos, caberia ao autor se desincumbir do ônus probatório que lhe 

competia, conforme preceitua o art. 373, I, do NCPC, de comprovar a 

existência da alegada restrição de seu nome, e, destarte, dos danos 

advindos do referido apontamento. Nesse sentido, cumpre registrar que o 

dano moral ocorre quando há ofensa à honra, privacidade, dignidade, 

intimidade, imagem ou ao próprio corpo físico, no caso em tela não há 

comprovação de dano de qualquer dessas espécies. Desta feita, não se 

verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por 

danos morais. A propósito: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em 

vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 29/08/2019) Ademais, o demandado logrou êxito em 

demonstrar a impossibilidade de realizar o translado em razão do mau 

tempo. Friso que o autor deixou de produzir qualquer contraprova para 

refutar as arguições do requerido. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013395-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 566 de 779



Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013395-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVENTINO XAVIER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 

1013395-95.2019.8.11.0001 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JOVENTINO XAVIER em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que na data de 10/09/2019 

realizou um depósito bancário equivocado na conta de terceiro no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que o depósito era para ser realizado 

na conta da Sra. Pamyla Dias de Souza, titular da conta existente no 

Banco do Brasil, agência 3499- 1, C/C: 59198-0. Ocorre, por um equívoco 

cometido, o depósito foi efetuado em conta de terceiro desconhecido do 

negócio jurídico, de titularidade do Sr. Francisco Cleiton e Silva. Afirma, 

ainda que dirigiu-se até a agência e relatou o fato, sendo que o preposto 

do banco requerido informou que a conta estava, naquele momento, 

bloqueada e impossibilitada de acessos, seja efetuando saques, 

transferências, pagamentos, entre outros serviços bancários e, por esse 

motivo, não seria possível efetuar o estorno do depósito dos valores. 

Assim, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars, para 

que determine que a empresa Requerida efetue o bloqueio do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), depositados equivocadamente, a ser convertido 

em favor do Requerente, em caso de desobediência a este juízo, ao final 

pugna pela restituição do montante depositado. A decisão liminar fora 

indeferida na data de 23/10/2019. O banco requerido afirma em defesa, 

que o valor foi creditado de forma equivocada na conta de terceiro por ter 

ocorrido divergência de dados quando do preenchimento da conta, 

portanto, não possui responsabilidade nos eventos narrados, dessa 

forma, requer a improcedência da ação vez que inexiste o dever de 

indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 26371126. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Passo a apreciar o mérito da 

demanda. Analisando os autos, constato que a pretensão do autor não 

merece prosperar. Analisado o processo e seus documentos verifica-se 

restar incontroverso o alegado erro quando do preenchimento da 

transferência bancária. Vislumbra-se que o terceiro beneficiário possui o 

mesmo número da agência da Sra. Pamylla Dias de Souza, sendo que a 

diferença reside apenas no número da conta, com a diferença de apenas 

um digito. Desta feita, não há como se atribuir ao reclamado 

responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva de terceiro, 

a qual afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos 

ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do 

artigo 14, § 3º, II, do CDC. In casu, verifica-se estar diante de uma hipótese 

de culpa exclusiva do consumidor, circunstância que exclui a 

responsabilidade do prestador de serviço, senão vejamos: Artigo 14, § 3° 

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II 

- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O cliente é responsável 

pelas informações repassadas para o caixa bancário no momento do 

depósito ou transferência bancária, devendo, inclusive, conferir o 

comprovante de depósito quando ainda está no caixa, bem como 

responsável pelas informações de transações que realize pela internet ou 

por aplicativo de celular. Ao que tudo indica o autor não fora diligente ao 

realizar a transação bancária, pois, se o tivesse feito, ao conferir as 

contas, agência e digito verificaria o erro antes de realizar a transação. 

Assim, verifica-se que foi a conduta do próprio autor que fez com que o 

valor não fosse creditado na conta do beneficiário original do crédito, não 

configurando qualquer defeito na prestação do serviço. Corroborando: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Aplicação do artigo 14, 

§ 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Falta de cuidado do autor 

pela digitação equivocada de número de conta ao realizar depósito em 

terminal de autoatendimento sem a devida conferência. Ausência de falha 

na prestação do serviço pelo banco. Dever de restituir o valor depositado 

de forma equivocada não verificado. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70075096420, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Julgado em 18/04/2018). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005670-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005670-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONETE REIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por IVONETE REIS DE OLIVEIRA em desfavor da GOL 

LINHAS AÉREAS S/A, todos qualificados nos autos. A requerente afirma 

que contratou os serviços da empresa aérea ré para viajar de Brasília/DF 

a Cuiabá/MT, com o seguinte trecho: 09/08/2019 - partindo de Brasília/DF 

sentido à Cuiabá/MT com decolagem prevista para às 09h45min e chegada 

às 10h30min. Contudo, quando já estava em no acento da aeronave, foi 

surpreendida com a notícia de que o voo seria cancelado. Dessa forma, a 

empresa ré informou que o próximo voo para Cuiabá sairia apenas no dia 

seguinte às 04h05min, isto é, 19 horas após a data e horários previamente 

contratados. Assim, houve atraso de mais de 19 (dezenove) horas em 

relação ao horário originalmente contratado. Dessa forma, requer a 

procedência da ação com a indenização por dano moral no valor de R$ 

19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), bem como a 

inversão do ônus da prova. A requerida apresentou defesa 

fundamentando que não ter havido ato ilícito e que o cancelamento do voo 

ocorreu por motivo de reestruturação da malha aérea, o que foi 

amplamente informado aos passageiros, inexistindo danos 

extrapatrimoniais a indenizar. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25039885. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 
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apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar em parte. Compulsando o 

processo e os documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pela 

autora em 19h resta incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o fato 

ocorreu por necessidade de reestruturação da malha aérea. Deste modo, 

sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de 

fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações 

contratuais e prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não 

obstante, ao reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez 

que, provado este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de 

Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) e a Resolução 400 nº 400 – ANAC 

preveem que cumpre ao transportador a realocação de passageiros em 

caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a 

assunção de despesas de alimentação e hospedagem, sem prejuízo da 

responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 

4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do 

passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o 

valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer 

interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 

(quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a 

atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo do autor às autoridades 

responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a reestruturação da malha 

aérea não pode servir de escape para que a reclamada se libere de suas 

obrigações. Ao vender passagens aéreas, a empresa ré se sujeita às 

normas do tráfego aéreo, porém, também se responsabiliza pelos riscos 

dessa operação perante seus clientes. Logo, não há falar em excludente 

de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que 

tendo vendido bilhetes para determinado horário e sendo impedida de 

trafegar pelas autoridades da aviação civil ou qualquer outra razão que 

impossibilitasse o reclamante de embarcar no voo de conexão 

previamente agendado em razão de complicações de tráfego aéreo na 

malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos causados. Desta 

feita, a situação vivenciada pelo reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo 

reparar pelos danos causados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE 

CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR 

ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - 

HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em 

razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se 

desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não 

demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça 

deve ser mantida. (Ap 783/2018, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO TJMT, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO 

SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade civil do transportador 

aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.Se não há prova 

quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o 

transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período 

superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá 

ensejo à reparação moral.A indenização por dano extrapatrimonial deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por 

outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros 

procedimentos de igual natureza.Merece ser mantida a sentença que fixou 

o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade 

e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte. 

(N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). Deste 

modo, constato que a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato 

ilícito. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 

Condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

decisão. DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto que 

comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de interposição 

de recurso. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT20821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005593-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta por LÚCIA CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS 

DANTAS em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, todos 

qualificados nos autos. A requerente afirma que contratou os serviços da 

empresa aérea ré para viajar de Brasília/DF a Cuiabá/MT, com o seguinte 

trecho: 09/08/2019 - partindo de Brasília/DF sentido à Cuiabá/MT com 

decolagem prevista para às 09h45min e chegada às 10h30min. Contudo, o 

voo foi cancelado. Dessa forma, a empresa ré informou que o próximo voo 

para Cuiabá sairia apenas no dia seguinte às 04h05min, isto é, 19 horas 

após a data e horários previamente contratados. Assim, houve atraso de 

mais de 19 (dezenove) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Dessa forma, requer a procedência da ação com a 

indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem 

como a inversão do ônus da prova. A requerida apresentou defesa 

fundamentando que não ter havido ato ilícito e que o cancelamento do voo 

ocorreu por motivo de reestruturação da malha aérea, o que foi 

amplamente informado aos passageiros, inexistindo danos 

extrapatrimoniais a indenizar. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25025834. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 
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exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar em parte. Analisando o processo e 

os documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pela autora em 

19h resta incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por 

necessidade de reestruturação da malha aérea. Deste modo, sendo 

objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de 

serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e 

prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao 

reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado 

este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) e a Resolução 400 nº 400 – ANAC preveem que cumpre 

ao transportador a realocação de passageiros em caso de atraso de voo 

superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de 

alimentação e hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 

230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo do 

autor às autoridades responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a 

reestruturação da malha aérea não pode servir de escape para que a 

reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a 

empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, 

não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato 

de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado 

horário e sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou 

qualquer outra razão que impossibilitasse o reclamante de embarcar no 

voo de conexão previamente agendado em razão de complicações de 

tráfego aéreo na malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos 

causados. Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante decorrente 

da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido, 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da 

demandada, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E 

MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE 

TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA 

CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 

DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o 

atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha 

aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se 

a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 

14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano 

moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. 

Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. (Ap 783/2018, , PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO TJMT, Julgado em 10/04/2018, Publicado 

no DJE 16/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO 

– PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A responsabilidade 

civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do 

CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou 

força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do 

vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero 

aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.A indenização por dano 

extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.Merece ser 

mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com 

os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles 

adotados por esta e. Corte. (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 

05/06/2019). Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: Condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a partir desta decisão. DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao autor, visto 

que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de 

interposição de recurso. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009935-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA VIEIRA NEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA VIEIRA NEMES OAB - MT14379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009935-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANUELA VIEIRA NEMES REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE AVARIAS EM SUA BAGAGEM 
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proposta por MANUELA VIEIRA NEMES em desfavor da GOL LINHAS 

AEREAS S.A, todos qualificados nos autos. A requerente afirma na data 

de 09/08/2019 embarcou em voo da empresa reclamada, trecho: Cuiabá 

com destino à Guarulhos no dia 09 de agosto de 2019 às 11h45min e 

chegada às 15h00. Afirma, que como o próximo trecho seria de um voo 

internacional solicitou a retirada de suas bagagens para que 

posteriormente despachasse a mesma junto à Cia American Airlines que 

realizaria o trecho de Guarulhos à Miami. Ocorre que, quando pegou sua 

mala na esteira verificou que as rodas estavam quebradas e constava um 

furo na mala. Informa que realizou Relatório de Irregularidade de Bagagem 

junto ao Guichê da reclamada e sem alternativa, já que a atendente da 

empresa reclamada informou que nada poderia fazer naquele momento, 

prosseguiu viagem. Informa que ao retornar de viagem fora ao guichê da 

companhia aérea para resolver o imbróglio administrativamente. Assim, na 

data de 30/08/2019 levou sua bagagem e os comprovantes de danos 

materiais ao guichê da cia reclamada, sendo informada que deveria 

aguardar contato. Desse modo, após do tempo decorrido, sem resolução, 

a requerente ingressou com ação visando ser reclamada condenada ao 

pagamento de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da 

prova. A requerida apresentou defesa arguindo inicialmente a inépcia da 

inicial, pela não liquidação do valor de dano moral, bem como impugnação 

do valor da causa. No mérito aduz que não há provas de que as avarias 

tenham ocorrido quando do transporte da bagagem, bem como que a 

reclamante não comprovou os danos sofridos. Ademais, argumenta que a 

situação não enseja reparação de danos morais. Requer a improcedência 

da ação. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 

25721186. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A 

reclamada suscita em preliminar a inépcia da inicial, em decorrência da não 

liquidação do pedido de dano moral e material. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, 

§ 1º do NCPC. Em relação à impugnação do valor da causa inicialmente 

atribuído pela Autora para que corresponda à soma dos danos materiais e 

morais postulados, não merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído 

tem efeito meramente estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA 

CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título 

de indenização por danos morais tem cunho meramente estimativo, por se 

tratar de uma sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo 

Magistrado. Desta forma, não se faz impositiva a inclusão do valor 

sugerido no cálculo das custas processuais. A atribuição de valor à 

causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória. Possibilidade 

de indicação do valor de alçada como valor da causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068187541, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). A autora pleiteia pela inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora merece prosperar em parte. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do NCPC), 

pois restou provado que a mala da Reclamante foi danificada durante sua 

viagem e que os danos ocorreram enquanto estava sob a 

responsabilidade da empresa aérea. Não resta dúvida do defeito na 

prestação de serviços por parte da Reclamada, uma vez que não pode 

ser de responsabilidade dos passageiros o transporte de suas bagagens 

de uma aeronave à sala de desembarque, pois é sabido que os 

passageiros não manobram os veículos de transporte de bagagens nos 

aeroportos. A responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito 

estado é obrigação da Reclamada, sendo inadmissível o fato ocorrido com 

a Reclamante, constituindo verdadeiro defeito na prestação do serviço, 

nos termos do art. 14, par. 1º, I do CDC. No tocante aos danos materiais, 

restou comprovado no processo que é devido à título de ressarcimento do 

dano material o valor R$ 601,00 (seiscentos e um reais) a reclamante 

pelos danos causados a mala. De igual modo, é fato que a Reclamante 

suportou transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode ser 

equiparado a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a 

inconvenientes rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo 

pelo qual é plenamente justificada a reparação almejada. Portanto, uma 

vez configurado o dano, de rigor se impõe o reconhecimento de que seja 

devida a Reclamante a desejada indenização, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado, em razão da injusta ofensa. A corroborar: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. QUANTUM. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e empresa de 

transporte aéreo. 2) Os danos materiais efetivamente comprovados 

decorrentes da violação da bagagem e da perda dos objetos pessoais 

devem ser ressarcidos. 3) A violação da bagagem, pelos transtornos e 

angústias, que excedem o mero dissabor ou contrariedade, causa dano 

moral indenizável. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, 

a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o 

qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente 

objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e 

suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível 

culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as 

condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os 

patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. v.v. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VIOLAÇÃO DE 

BAGAGEM E EXTRAVIO DE PERTENCES- AUSÊNCIA PROVAS - ART. 373, 

I DO CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, é ônus do autor comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito. Em não sendo demonstrada a alegada 

violação da bagagem, com extravio de pertences, não há o que se falar 

em dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10702140535106003 MG, Relator: 

Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/04/0019, Data de Publicação: 

10/04/2019) A indenização por dano moral deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. 

Diante do exposto, rejeito às preliminares arguidas, e no MÉRITO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a Reclamada a restituir a 

Reclamante a título de dano material o valor de R$ 601,00 (seiscentos e um 

reais), correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO 

(efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação. 

Condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais ocasionados, com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

decisão. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 

54, da Lei n. 9.099/1995. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 
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para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011618-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011618-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO REQUERIDO: VIVO S.A. 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011618-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA VIEIRA DE SOUZA SIMAO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NOEMIA VIEIRA DE 

SOUZA SIMÃO em desfavor da VIVO S/A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no valor de 

R$278,76 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), 

promovidos pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que 

desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, 

bem como os valores que lhe são atribuídos. Sustenta, que é cliente da 

operadora de telefonia, todavia está adimplente de maneira que não sabe 

o motivo da negativação. Requer antecipação de tutela para a exclusão do 

nome do cadastro de inadimplentes, bem como requer a procedência da 

lide para condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais) e a inversão do ônus da prova. A decisão que concedeu 

os efeitos da antecipação de tutela fora proferida na data de 14/10/2019. 

A requerida apresentou defesa arguindo, em preliminar, falta de interesse 

de agir e ausência de comprovante original dos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito afirma que a demandante firmou contrato de prestação 

de serviços, por meio do qual a Parte Autora habilitou a linha telefônica de 

nº (65) 9692 -3080 e (65) 9 .9692 -3085, nos pacotes de serviços 

SMARTVIVO CONTROLE PLUS 1GB e VIVO CONTROLE 1GB - 25 M, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, ID 26545622. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. No tocante à preliminar arguida da falta de interesse, esta 

não merece prosperar, vez que não é obrigatória à reclamação 

administrativa. Ademais, quanto à preliminar de que o extrato de 

negativação apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que a requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese à reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 
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acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais)cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a 

cometer o ato ilícito. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: Ratificar a liminar concedida no ID 24926474. 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor de 

R$278,76(duzentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; Condenar a requerida ao pagamento 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011058-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA REGINA BARROZO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011058-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIANA REGINA BARROZO DE PINHO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES proposta por DIANA 

REGINA BARROZ DE PINHO, em desfavor da VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, todos qualificados nos autos. A requerente afirma que 

sofreu uma inserção indevida, no valor de R$247,23 (duzentos e quarenta 

e sete reais e vinte e três centavos), promovidos pela reclamada, tendo 

seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos 

que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são 

atribuídos. Requer antecipação de tutela para a exclusão do nome do 

cadastro de inadimplentes, bem como requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais) e a inversão do ônus da prova. A liminar fora 

indeferida. A requerida apresentou defesa arguindo, em preliminar, inépcia 

da inicial, bem como prescrição. No mérito, de forma genérica requer a 

litigância de má-fé e aduz que inexiste o dever de indenizar. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 26312169. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. No tocante à preliminar de inépcia, rejeito-a, uma vez que ausente 

qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do 

art. 330, § 1º do NCPC. Ademais, quanto à preliminar de prescrição, de 

igual modo, rejeito-a também. A requerida invoca preliminar de prescrição, 

sob o fundamento que a inscrição remonta há mais de 03 (três) anos, 

contados da propositura da presente demanda, o que a inviabiliza em sua 

pretensão reparatória. Sem a razão. No caso em tela, o prazo 

prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, 

vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a 

pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição indevida em 

s i .  N e s s e  d i a p a s ã o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 
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obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) A autora pleiteia pela inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar em parte. Os documentos aportados 

na inicial demonstram que a requerente teve o nome inserido no rol do 

cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que pese à reclamada em 

sua contestação insista na regularidade da negativação, possuindo 

faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça 

de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, rejeitos às preliminares arguidas 

e no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. 

E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$247,23 (duzentos e 

quarenta e sete reais e vinte e três centavos), e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; Condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 
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6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência 

financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011007-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011007-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

proposta por RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA em desfavor da 

ÁGUAS CUIABÁ – S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ÁGUAS E ESGOTO, todos qualificados nos autos. O requerente afirma 

que sofreu uma inserção indevida, no valor de R$ 1.910,82 (mil, 

novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), referentes ao contrato 

nº 011478357, no dia 27/09/2019, promovida pela reclamada, tendo seu 

crédito restrito. Afirma, ainda, que possui um contrato de negociação da 

dívida feito no dia 01/07/2019, no valor de R$1.572,25 (mil, quinhentos e 

setenta e dois reais e vinte e cinco centavos ) parcelado em 12x de R$ 

160,00 reais, sendo a última parcela no valor de R$ 125,48 (cento e vinte e 

cinco reais e quarenta e oito centavos). Aduz que desconhece o motivo 

da negativação, tendo em vista que a promovida em vez de cumprir com o 

contrato firmado entre as partes apenas cobrou o valor integral de única 

vez com outras taxas, e negativando o nome do autor. Afirma que o 

contrato pactuado na data 09/04/2019 não foi pactuado com pelo 

promovente, mas sim pela antiga moradora, Sra. Priscilla Pereira de Morais. 

Requer a antecipação dos efeitos da tutela antecipada para exclusão do 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como requer a 

procedência da lide para condenar o demandado ao pagamento no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova. A liminar 

fora indeferida na data de 16/10/2019. O requerido apresentou defesa 

argumentando que o autor está inadimplente com a empresa, dessa forma 

anexou os contratos demonstrando os débitos, bem como aduz inexistir o 

dever de indenizar tendo em vista a inocorrência do ilícito. Requer a 

improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 26315045. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, contudo, a reclamada não demonstra quais 

faturas estão pendentes a ensejar a negativação. Verifica-se que o 

requerente firmou contrato de locação com a Sra. Priscilla Pereira de 

Morais pelo período de 08/04/2019 a 08/10/2019, período de 06 (seis) 

meses. No dia 09/04/2019, a Sra. Priscilla Pereira de Morais celebrou 

parcelamento da dívida no valor de R$6.610,80 (seis mil, seiscentos e dez 

reais e oitenta centavos) de débitos anteriores ao ingresso do requerente 

na matrícula do imóvel. De igual modo, na data de 02/07/2019, o requerente 

realizou o parcelamento de débito no valor de R$ R$1.572,25 (mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo uma 

entrada no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 12 (doze) 

parcelas no valor de R$125,48 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e 

oito centavos). Extrai-se que muito embora o requerente tenha locado o 

imóvel na data de 08.04.2019, este somente assumiu os encargos de 

dívidas, a partir do parcelamento que pactuou no mês de julho/2019, não 

podendo ser responsabilizado pelo parcelamento realizado pela Sra. 

Priscilla Pereira de Morais. Em que pese a reclamada em sua contestação 

insista na regularidade da negativação, tendo em vista o parcelamento de 

débito realizado pelo autor, verifico que o reclamante trouxe aos autos os 

comprovantes de pagamento demonstrando que não está inadimplente 

perante à requerida. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno.Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 

restrição constante do extrato. O valor da indenização por dano moral 

deve  ser  f i xado segundo c r i té r ios  de  razoab i l i dade 

eproporcional idade.Sentençareformada.Recurso prov ido.  (N. U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 
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VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado que os 

débitos são decorrentes do parcelamento de débito pactuado entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. De outra banda, quanto ao pleito contraposto 

apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 1.910,82 (mil, 

novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), e por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; Condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007746-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR MACHADO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007746-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANDIR MACHADO SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IVANDIR 

MACHADO SOUSA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção 

indevida, no valor de R$ 149,82 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e 

dois centavos), referente ao s suposto s contrato s de número 

0347208661, promovido pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, 

ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição 

indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer o 

pagamento no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de danos morais e a 

inversão do ônus da prova. A requerida apresentou contestação arguindo 

preliminar de inépcia da inicial, bem como a incompetência do juizado em 

razão da necessidade prova pericial. No mérito fundamenta que inexiste o 

dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da 

parte autora ter contratado pacote de serviços em (66 )99671 -7360, 

vinculado à conta 0347208661, pelo período de 07/06/2018 a 27/12/2018, 

o que ocasionou faturais mensais e inserção no cadastro de 

inadimplentes. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, no ID 25538526. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante à preliminar arguida de 

inépcia da inicial ante a falta de interesse, esta não merece prosperar, vez 

que não é obrigatória à reclamação administrativa. De outro modo, rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em 

razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que 

as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da autora merece parcial 

procedência. Os documentos aportados na inicial demonstram que o 
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requerente teve o nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela 

Reclamada. Em que pese a reclamada em sua contestação insista na 

regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado em 

observância ao seu sistema interno assinatura em nome do autor, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços assinado pelo consumidor, muito embora a requerida apresente 

áudio de gravação fundamentando que a contratação originou-se por "call 

center", trata-se de prova unilateral que não tem o condão de produzir 

efeitos jurídicos. Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório 

mostra-se frágil, resume-se em relatório de chamadas, faturas e telas 

sistêmicas, sendo insuficiente para demonstrar a existência da relação 

negocial entre as partes e a legitimidade da cobrança. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, que 

demonstra a ilegitimidade da cobrança e a necessária declaração da 

inexistência do débito, no valor de R$355,43 (trezentos e cinquenta e três 

reais e quarenta e três centavos). Por outro lado, tocante aos danos 

morais, verifico que há negativação preexistente, não havendo assim que 

se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Nesse entendimento, é o entendimento da Turma Recursal TJ/MT: 

EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS 

UNILATERAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – FATURAS UNILATERAIS – NECESSIDADE DE 

REFORMA DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

DEVIDA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE 

DISCUSSÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve 

a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo 

inadimplemento. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de 

“call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em 

faturas e telas de computador interno. A inscrição indevida do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

“in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

suportados. Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação 

da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte 

promovente não comprovou a existência de discussão em juízo ou a 

ilegitimidade das inscrições prévias. Sentença reformada tão somente 

para declarar a inexistência do débito inscrito. Recurso provido. (N.U 

8013764-30.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019). 

Assim, diante da negativação preexistente, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ. Diante do 

exposto, rejeito às preliminares arguidas, e no mérito, JULGO PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: DECLARAR a inexistência do débito 

negativado pela Reclamada no valor de R$ 149,82 (cento e quarenta e 

nove reais e oitenta e dois centavos), e, por consequência determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, 

Súmula 385 do STJ. IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, visto que comprovou sua hipossuficiência 

financeira aos autos, para o caso de interposição de recurso. 

Permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão de 

Proteção ao Crédito, para baixa definitiva do registro, e assim o faço, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014596-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014596-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM PEDIDO LIMINAR, proposta por JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA, 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma que é cliente do banco réu (Banco do Brasil) desde o 

ano de 2014. Aduz que tomou conhecimento recentemente que a parte ré 

tem descontado mensalmente do seu cartão de crédito, o valor de R$3,00 

(três reais) relativos a um seguro contra o uso fraudulento de cartões, 

denominado, Seguro Proteção Ouro. Contudo, afirma que não efetuou a 

contratação do alusivo seguro. Requer a concessão de tutela de urgência 

para determinar obstar cobrança mensal de seguro não contratados, bem 

como requer a procedência da lide para condenar o demandado ao 

pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais) e a inversão do ônus da prova. A 

decisão liminar fora indeferida na data de 31/10/2019. O requerido 

apresentou defesa argumentando que inexiste o dever de indenizar ante a 

ausência de ocorrência de ilícito, vez que já houve o estorno dos valores 

descontados da conta da reclamante. Requer a improcedência da lide. 

Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26335741. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A autora pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 
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inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar em parte. 

Analisado o processo e os documentos a ele carreados, verifica-se que a 

Reclamada não juntou ao processo qualquer documento assinado pela 

consumidora constando que a mesma teve a opção de contratar ou não 

os referidos seguros, no momento em que realizou a contratação do 

cartão de crédito. Compulsando os autos, verifico que o conjunto 

probatório mostra-se frágil, para demonstrar a contratação dos serviços 

cobrados pela Reclamada que ensejasse as cobranças ocorridas. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, o que 

demonstra a ilegitimidade da conduta. No tocante ao dano material, vejo 

que parcial razão assiste à Reclamante. Isto porque, o ressarcimento de 

dano material deve ser comprovado, não bastando meras alegações. 

Portanto, a Reclamante apenas comprovou o desconto nas faturas do 

cartão de crédito com vencimento a partir do mês de junho de 2019 a 

novembro de 2019. Ressalto, todavia, que em análise da peça 

contestatória verifiquei que já houve a restituição dos valores 

descontados indevidamente, em forma de estorno realizado pelo requerido 

na data de 31.10.2019. Dessa forma, portanto não há que se falar em 

ressarcimento dos danos materiais. Quanto ao dano moral, uma vez 

comprovada à conduta da Reclamada em cobrar valores não contratados 

pela consumidora, causa-lhe danos à esfera moral, que ultrapassa a 

esfera do mero dissabor. E, nesses moldes, tem-se que o dano moral é in 

re ipsa, e o nexo causal necessário, ou seja, o vínculo, a ligação ou 

relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado com o 

comportamento desidioso da Reclamada na relação contratual. Aduz a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA 

CORRENTE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE SEIS MESES. 

FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO CORRENTISTA PARA MANIFESTAR 

INTERESSE EM MANTER A CONTA ATIVA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA 

DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO. ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - Não 

obstante tenha a parte autora contratado a abertura de conta corrente 

com pacote de serviços e não tenha solicitado formalmente seu 

encerramento, sendo o débito discutido nos autos constituído apenas de 

tarifas advindas da disponibilização da conta sem movimentação, 

afigura-se ilegítima a cobrança de tarifas por pacote de serviços de conta 

inativa, sob pena de exigência de valores ad eternum. II - A própria 

FEBRABAN, através do NORMATIVO SARB 002/2008, orienta os bancos 

para que, após 90 dias sem movimentação da conta, notifique o 

correntista acerca do interesse na sua manutenção ativa e, após 06 

meses de inatividade, proceda ao encerramento ou, se preferir mantê-la 

ativa, abstenha-se de cobrar tarifas. Assim, não evidenciado nenhum 

desses procedimentos pela instituição financeira, e sendo incontroverso 

que o débito é decorrente dos sucessivos encargos... incidentes sobre a 

conta corrente não movimentada, a qual pode ser considerada como 

inativa, cumpre seja declarada irregular a cobrança das tarifas e a ilicitude 

da inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito. 

III - A anotação do nome da parte autora em rol de inadimplentes, aliada à 

ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma 

época, enseja a responsabilização civil, pois presentes os requisitos para 

essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos). Trata-se, 

pois, de dano moral in re ipsa, onde provada a ofensa, resta provado o 

dano, sendo desnecessária qualquer outra prova, além da inscrição em rol 

de inadimplentes para a configuração do abalo moral. IV - Quantum 

indenizatório fixado de acordo com os parâmetros adotados por esta 

Câmara em hipóteses de anotação indevida em rol de inadimplentes. 

APELO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70080395015, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 

Alberto Vescia Corssac, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 

70080395015 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) No que tange ao quantum 

indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais estabelecidos para o seu arbitramento, 

incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. No caso, 

considerando esses elementos, constato por fixar a indenização dos 

danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), quantias essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da Autora, refletindo no patrimônio 

da ofensora de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. E, 

por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR o 

Reclamado à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da 

homologação da presente sentença. DEFIRO o pedido de justiça gratuita a 

autora, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso 

de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004532-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004532-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE MESSIAS DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por JOSE 

MESSIAS DA SILVA RODRIGUES, em desfavor de BANCO SANTANDE R 

(BRASIL) S/A, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que 

possuía um cartão de crédito do banco requerido, e diante das 

dificuldades financeiras que passou por estar desempregado não 

conseguiu efetuar o pagamento integral da dívida. Contudo, o banco 

requerido entrou em contato, aduzindo que parcelaria a dívida em 3 (três) 

vezes de R$ 514,54 (quinhentos e catorze reais e cinquenta e quatro 

centavos), com o primeiro vencimento para o dia 27 de setembro de 2018, 

a segunda com vencimento para o dia 29 de outubro e a terceira no dia 27 

de novembro de 2018, dessa forma a dívida estaria quitada integralmente. 
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Informa que mesmo após a quitação integral do débito no dia 14 de 

dezembro de 2018, onde pagou o valor de R$ 590,00 (quinhentos e 

noventa reais) no caixa eletrônico como foi orientado pela central de 

atendimento do banco requerido, foi surpreendido com a inscrição do seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito, por suposta dívida com o 

banco requerido, no valor de R$ 588,37 (quinhentos e oitenta e oito reais e 

trinta e sete centavos). Sustenta, ainda que apesar da última parcela de 

ter sido paga em atraso, nada justifica que o nome do requerente 

permaneça incluído nos órgãos de proteção ao crédito, pois já se 

passaram praticamente 04 (quatro) meses da quitação do débito. Requer a 

concessão de tutela de urgência para exclusão do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como requer a procedência da lide para 

condenar o demandado ao pagamento de 15 salários mínimos e a inversão 

do ônus da prova. A decisão liminar fora indeferida na data de 13/09/2019. 

O requerido apresentou defesa arguindo em preliminar a incompetência do 

juizado em razão de matéria de alta complexidade. No mérito afirma que 

inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito de 

forma genérica. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, ID 25541475 . É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. No tocante à preliminar arguida, rejeito-a, vez que 

analisando detidamente o presente processo, observa-se que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. A 

parte reclamante demonstrou através dos documentos juntados na inicial o 

boleto que ensejou a negativação foi devidamente adimplido, conforme 

comprovante de pagamento. Assim, adotada contra o consumidor 

restrição de ordem comercial, ou simplesmente não tendo sido em prazo 

razoável excluída após o cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz 

de embasar édito reparatório. Deste modo, o reclamado não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de 

comprovar a legalidade da inscrição do nome da reclamante no cadastro 

de proteção ao crédito, uma vez que não havia nenhum débito inadimplido 

pela autora que pudesse acarretar na dita inclusão. De fato, não trouxe ao 

processo nenhum documento provando que a reclamante estivesse 

inadimplente perante o réu no momento da inscrição. Portanto, no que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Corroborando: E 

M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – DÉBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1.A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo 

que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do 

seu nome nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a manutenção da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o 

ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, 

do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.3.Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.4.Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que 

a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada, ao inscrever os dados da reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por débito já adimplido, devendo reparar os danos a ele 

causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Outrossim, não se aplica no presente caso a Sum. 385 do 

STJ, pois no momento em que ocorreu a inscrição discutida na presente 

ação, não havia qualquer apontamento registrado em nome da autora. 

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato 

ilícito. Diante do exposto, rejeito à preliminar arguida, e no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: Ratificar a liminar concedida no ID 

23869464. Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 

588,37 (quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; Condenar o requerido ao pagamento no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010676-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES OAB - MT17285/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1010676-43.2019.8.11.0001 Reclamante: ROGERIO DA 

SILVA Reclamada: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova 
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sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do 

julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: 

Art. 4º - As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, 

dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o 

juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em 

atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

da preliminar suscitada pela parte demandada, como o mérito é favorável à 

parte Ré, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ela invocada 

em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo à análise do mérito. O Reclamante alega na 

petição inicial: - que no dia 30/09/2019 se dirigiu a loja da Ré, adquirindo 

um produto no valor de R$73,55, e quando chegou em casa, constatou 

que foi debitado duas vezes, descontando duplamente a compra; - que 

tentou resolver administrativamente a questão, requerendo o estorno do 

débito, contudo sem êxito, uma vez que a empresa nada fez, motivo qual 

ingressa com a ação requerendo a repetição do indébito e dano moral. Por 

sua vez, a Reclamada na sua defesa, alega que o Reclamante não 

aguardou a realização do estorno em tempo plausível, ingressando com a 

ação após 3 (três) dias do fato, além de que, juntou extrato apenas da 

data do ocorrido, e não um extrato com maior tempo, uma vez que o banco 

leva um prazo próprio para o estorno, o qual foi feito, pois a empresa 

solicitou o cancelamento, outrossim, informa que, a primeira compra foi 

imediatamente cancelada, solicitando o estorno a operadora, motivo qual 

não há que se falar em indenização de qualquer ordem, requerendo a 

improcedência da presente ação. Já em sede de impugnação, o 

Reclamante alega que a cobrança realizada foi ilegal, devendo a empresa 

ser responsabilizada, reiterando os pedidos da inicial. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem, analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

comprovou que, cancelou o valor debitado em duplicidade, bem como 

solicitou o estorno, outrossim informou que o estorno foi realizado após a 

reclamação, fatos estes não impugnados pelo autor. Desta feita, entendo 

ser incabível a reparação por danos morais e repetição de indébito, eis 

que o estorno foi realizado em tempo razoável, uma vez não impugnado 

pelo Autor, além de que, tendo sido realizado o estorno não há nenhum 

débito a ser ressarcido, pois caso assim o fosse, haveria enriquecimento 

ilícito a parte autora. Outrossim, tenho que no presente caso o Reclamante 

não demonstrou ter sido submetido a qualquer situação constrangedora 

ou vexatória, ademais, tenho que tal situação não ultrapassa a esfera do 

aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”. Isto 

porque dano moral, como bem conceitua MARIA CELINA BODIN DE 

MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. Ressalta-se, ainda, que não se está afirmando que o fato 

relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não 

podem ser elevados à esfera de dano moral. Dano moral, como já 

mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um pequeno 

transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. Nesse sentido, “DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, 

cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano 

moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do 

normal e não o mero aborrecimento causado por atritos que normalmente 

ocorrem nas relações humanas. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9184218112003826 SP 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011)”. Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella 

Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008224-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008224-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WAGNER ROBERTO RODRIGUES DE PADUA REQUERIDO: 

OI S/A 1008224-60.2019.8.11.0001 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WAGNER ROBERTO RODRIGUES DE PADUA em desfavor da 

OI S/A, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma 

inserção indevida, no valor de R$ 234,77 (duzentos e trinta e quatro reais 

e setenta e sete centavos), referentes ao contrato nº 0000005054732981, 

linha telefônica fixa nº (65) 3261 -3144, promovidos pela reclamada, tendo 

seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos 

que deram origem à inscrição indevida, vez que tinha linha móvel com a 

requerida, contudo, havia pedido o cancelamento desde o mês 08/2018, 

não entendendo o porquê da negativação. Requer condenação da 

demandada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a 

inversão do ônus da prova. A requerida apresentou defesa arguindo, em 

preliminar, a suspensão do feito em decorrência do julgamento do REsp 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS. No mérito afirma que a demandante firmou 

contrato de prestação de serviços, por meio da linha fixa nº 65 32613144, 

encontrando-se inativa desde 10/02/2019 pelo motivo inadimplência 

(débito), o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno da Ré. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 25587609. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto à preliminar de suspensão 

do processo, esta não merece acolhimento. Inicialmente, necessário 

esclarecer que o presente feito trata de ação declaratória de inexistência 

de débito em decorrência da ausência de relação jurídica entre as partes, 

portanto, a matéria analisada não se amolda nos temas sobrestados pelo 

Recurso Especial nº 1.525.174/RS, ainda pendente de julgamento, uma 

vez que as questões submetidas a julgamento tratam-se de matéria 

relativa a falha na prestação de serviço, vejamos: Tema 954 STJ. 

(Situação sobrestado): A indevida cobrança de valores referentes à 

alteração do plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em 

contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. Ocorrência de dano 

moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da 

alteração do plano de franquia/plano de serviços de telefonia fixa sem a 
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solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do 

plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, -se 

decenal (Art. 205 do Código Civil), trienal (Art. 206, parágrafo 3º, inciso IV, 

do Código Civil) ou outro prazo. Repetição de indébito simples ou em dobro 

e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou 

da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia). Abrangência da 

repetição de indébito - limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Deste modo, a suspensão não 

se aplica ao caso em tela, razão pela qual, passo a apreciar o mérito. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese à reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pelo autor, a negativação aqui discutida não é a única em nome 

da reclamante, porém não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 

385 do STJ, uma vez que mesmo possuindo outras negativações estas 
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estão sendo discutidas em juízo. Deste modo, constato que a indenização 

no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir 

que a requerida volte a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, rejeito à 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 

234,77 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; Condenar a requerida ao pagamento no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita o autor, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008292-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008292-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILSON SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por JOILSON SANTANA DA 

SILVA em desfavor de Banco IBI S/A - Banco Múltiplo, todos qualificados 

nos autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no 

valor de R$336,67(trezentos e trinta e seis reais e sessenta e sete 

centavos),data da inclusão: 02/07/2019, referentes ao contrato nº 

4180500106002000, promovidos pelo reclamado, tendo seu crédito 

restrito. Afirma, ainda, que desconhece os supostos débitos que deram 

origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. 

Requer a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como requer a procedência da lide 

para condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) e a inversão do ônus da prova. A decisão liminar fora indeferida 

na data de 22/09/2019. O requerido apresentou defesa arguindo em 

preliminar ausência de documento indispensável. No mérito afirma que 

inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito de 

forma genérica. Requer a improcedência da lide. Realizada audiência de 

conciliação restou infrutífera, ID 25594944. É o breve Relato. Fundamento 

e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. No tocante a preliminar de que extrato de negativação 

apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. O autor pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese à reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 
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autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, rejeito à preliminar arguida, e no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, no valor de R$ 336,67 (trezentos e 

trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; Condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência 

financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003978-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003978-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA BASSO 

REQUERIDO: ALGAR TELECOM S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA 

BASSO em desfavor de ALGAR TELECOM S/A, todos qualificados nos 

autos. O requerente afirma que sofreu uma inserção indevida, no valor de 

R$ 382,11(trezentos e oitenta e dois reais e onze centavos), referentes 

aos supostos contratos nº 199096592, nº 196861372 e nº 194401145, 

promovido pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, ainda, que 

desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição indevida, 

bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide 

para condenar o demandado ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova. O requerido apresentou 

contestação arguindo preliminar de incompetência do juizado, em razão da 

necessidade de prova pericial. No mérito, fundamenta que inexiste o dever 

de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito em razão da 

existência de relação contratual entre as partes. Requer a improcedência 

da lide. Realizada audiência de conciliação restou infrutífera, no ID 

24607510. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A parte 

reclamada suscita em sede de preliminar de incompetência, tenho que esta 

não merece prosperar. Neste sentido, a parte requerida sustenta a 

necessidade de prova pericial para comprovar os defeitos alegados pela 

requerente, haja vista que não foram juntados qualquer meio de prova que 

permita comprovar a existência dos defeitos alegados. Analisando 

detidamente o presente processo, observa-se que as provas existentes 

no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. Assim, rejeito 

a preliminar em epígrafe, por entender que os elementos probatórios 

juntados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Termo de 

contratação de serviços com Algar Telecom, devidamente assinada pelo 

Reclamante. Vale frisar, que a semelhança da assinatura apresentada no 

Termo de contratação com aquela acostada nos documentos juntados na 

inicial, quais sejam: procuração e declaração de hipossuficiência, bem 

como Termo de Audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a 

conduta ilícita da requerida. Ainda, tendo o reclamado apresentado a 

proposta de adesão devidamente assinada caberia a reclamante 
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apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que também não 

fez. No caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor. E, por 

corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como: Reconhecer a 

litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte 

reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, 

§3º e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, 

artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015723-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1015723-95.2019.8.11.0001 Reclamante: EVERTON DE 

SOUZA LOURENCO Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de indeferimento da inicial suscitada pelo Reclamado, sob a 

alegação de o documento anexado pelo Autor não ser extrato oficial, uma 

vez que ausente quaisquer dos vícios elencados no parágrafo único do 

art. 330 do CPC. Outrossim, subentende-se que o documento apresentado 

não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros 

negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada 

pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Rejeito ainda a 

preliminar de interesse de agir arguida pelo reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por 

danos morais em face de duas inserções do seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pelo Banco Reclamado, por débito no valor 

de R$ 68,30, com a alegação de que desconhece o mesmo. O Banco 

Reclamado, em defesa, aduz que o débito é legítimo e que os fatos 

narrados na inicial não gera indenização por dano moral, motivo qual 

requer a improcedência da ação. No caso em tela, tratando-se de relação 

de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem. Inicialmente quanto ao pedido formulado pelo Reclamado na audiência 

de conciliação (ID. 27611310), rejeito, uma vez que as assinaturas 

contidas nos documentos juntados com a inicial é idêntica a posta na ata 

da audiência, além do que, em caso de dúvida, deveria o Banco verificar 

naquele ato solene se a pessoa ali presente era a mesma dos documentos 

colacionados na inicial. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Banco Reclamado não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou 

qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica entre as 

partes, tampouco a origem da inscrição dos dados da parte Autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Vale registrar que o Reclamado sequer 

informou o número da conta ou cartão supostamente contratado que 

pudesse originar a restrição impugnada, e tampouco juntou as faturas 

inadimplidas, motivo qual aceito como verdadeira as alegações do 

Reclamante na petição inicial. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do Reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, a restrição impugnada deve ser 

declarada ilegal. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do 

serviço por parte do Reclamado ao inscrever os dados do Autor em 

cadastro de proteção ao crédito por débito decorrente de serviço não 

prestado, devendo reparar os danos a ele causados, os quais, sem 

dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA 

INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias 

negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, 

cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida. 

2-Não demonstrada pela instituição financeira a existência de relação 
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contratual, impõem-se a manutenção da sentença de procedência do 

pedido inicial e de condenação na indenização por danos morais. 3- Para a 

fixação dos danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do 

instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática delituosa e a compensação da vítima pela dor e 

sofrimento vivenciados. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10261140003094001 MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de 

publicação: 30/04/2015)”. Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé 

formulado pelo Reclamado, uma vez não comprovada à relação jurídica 

entre as partes. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência da restrição objeto da ação; 2- CONDENAR o Reclamado a 

indenizar ao Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a qual deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescida de juros legais a partir do 

evento danoso, 3- OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé formulado pelo Reclamado. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito em julgado, proceder à 

exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015896-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIGUEL PAIVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (REQUERIDO)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo: 1015896-22.2019.8.11.0001 Reclamante: PEDRO MIGUEL 

PAIVA MARQUES Reclamadas: GOLDEN GREEN RESIDENCE e Outra S E N 

T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado nestes autos (ID. 26391464), e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013505-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013505-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL DE SOUZA PRADO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, no que tange a alegação da parte autora em sede 

de impugnação em que arguiu preliminar para aplicação da revelia, 

alegando que a carta de preposição apresentada na audiência de 

conciliação não possui poderes para transigir, não merece prosperar, uma 

vez que a preposição anexada no mov. 11 atende o que dispõe o artigo 

9º, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95, portanto, não há o que se falar em 

irregularidade de representação que poderia ensejar a revelia do 

reclamado. Do mesmo modo, afasto a preliminar de ausência de interesse 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 618,96 (seiscentos e dezoito reais e noventa e seis 

centavos), com data de inclusão em 30/01/2018 no entanto o requerente 

afirma que jamais manteve vínculo com o requerido e não contratou 

qualquer serviço que pudesse ter originado o débito. Assim, pugna pela 

anulação do negócio jurídico com a consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a referida negativação, bem como pela 

condenação do reclamado a reparação por danos morais. O reclamado, a 

seu turno, alega que a reclamante é titular do cartão de crédito nº 7097 

660084392540, contratado em 12/2017, assim, foram contraídos débitos 

que restaram inadimplidos, aduz, ainda, que houve pagamento de outras 

faturas referente ao mesmo cartão, o que demonstra a relação jurídica 

entre as partes, deste modo, não existindo pagamento das faturas em 

aberto torna-se legítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. O 

reclamado em sua contestação insiste que houve contratação do serviço 

por parte do reclamante, entretanto, não carreou aos autos qualquer 

prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes, 

apresentou apenas as supostas faturas do cartão de crédito que afirma 

ser de titularidade do autor. Ocorre que a imagens juntadas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pelo reclamado, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e adulterados mediante simples 

comando de quem tem acesso aos dados. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de 

seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 
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afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta do requerido 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ, tendo em 

vista que a negativação objeto do presente processo é a restrição mais 

antiga em nome do autor no cadastro de inadimplentes. Entretanto, apesar 

de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outras 

restrições em seu cadastro faz-se necessária a redução do quantum 

indenizatório, assim considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 - Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição indevida no valor de R$ 618,96 (seiscentos e 

dezoito reais e noventa e seis centavos); 2 – Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013505-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013505-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL DE SOUZA PRADO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, no que tange a alegação da parte autora em sede 

de impugnação em que arguiu preliminar para aplicação da revelia, 

alegando que a carta de preposição apresentada na audiência de 

conciliação não possui poderes para transigir, não merece prosperar, uma 

vez que a preposição anexada no mov. 11 atende o que dispõe o artigo 

9º, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95, portanto, não há o que se falar em 

irregularidade de representação que poderia ensejar a revelia do 

reclamado. Do mesmo modo, afasto a preliminar de ausência de interesse 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 618,96 (seiscentos e dezoito reais e noventa e seis 

centavos), com data de inclusão em 30/01/2018 no entanto o requerente 

afirma que jamais manteve vínculo com o requerido e não contratou 

qualquer serviço que pudesse ter originado o débito. Assim, pugna pela 

anulação do negócio jurídico com a consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a referida negativação, bem como pela 

condenação do reclamado a reparação por danos morais. O reclamado, a 

seu turno, alega que a reclamante é titular do cartão de crédito nº 7097 

660084392540, contratado em 12/2017, assim, foram contraídos débitos 

que restaram inadimplidos, aduz, ainda, que houve pagamento de outras 

faturas referente ao mesmo cartão, o que demonstra a relação jurídica 

entre as partes, deste modo, não existindo pagamento das faturas em 

aberto torna-se legítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. O 

reclamado em sua contestação insiste que houve contratação do serviço 

por parte do reclamante, entretanto, não carreou aos autos qualquer 

prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes, 

apresentou apenas as supostas faturas do cartão de crédito que afirma 

ser de titularidade do autor. Ocorre que a imagens juntadas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pelo reclamado, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e adulterados mediante simples 

comando de quem tem acesso aos dados. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de 

seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta do requerido 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ, tendo em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 585 de 779



vista que a negativação objeto do presente processo é a restrição mais 

antiga em nome do autor no cadastro de inadimplentes. Entretanto, apesar 

de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outras 

restrições em seu cadastro faz-se necessária a redução do quantum 

indenizatório, assim considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 - Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição indevida no valor de R$ 618,96 (seiscentos e 

dezoito reais e noventa e seis centavos); 2 – Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004887-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO IVO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1004887-63.2019.8.11.0001 Reclamante: 

LEANDRO IVO DA COSTA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à 

análise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que é usuário dos 

serviços da Reclamada e que foram emitidas faturas de referência 

01/2019 a 07/2019 com valor muito acima do consumido, em razão disso 

formulou reclamação administrativa solicitando a revisão delas, porém o 

pedido foi improcedente, e, por isso a empresa procedeu a suspensão do 

fornecimento de energia em seu domicílio. A Reclamada sustenta na 

defesa que inexiste ato ilícito, que as faturas objeto da lide foram geradas 

com base na leitura do consumo registrado no imóvel nos meses de 

referência, por isso não há que se falar em revisão das faturas, além de 

que foi realizada vistoria na unidade consumidora e não foi encontrada 

nenhuma irregularidade, sendo devida a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, razão pela qual não há que se falar em dever de 

indenizar. Formula, por fim, pedido contraposto. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não apresenta 

qualquer justificativa para a emissão das faturas 01/2019 a 07/2019, as 

quais são claramente incondizentes com o consumo registrado 

mensalmente no imóvel. Em pese a Reclamada sustentar que foi realizada 

vistoria no medidor instalado na unidade consumidora e que laudo técnico 

constatou que o equipamento se encontra em perfeitas condições de uso, 

e, portanto que não há qualquer irregularidade capaz de afetar o registro 

do consumo no imóvel no período objeto da demanda, verifica-se que após 

sua substituição o consumo registrado no imóvel diminuiu 

consideravelmente. Desta feita, tem-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao teor do art. 373, II do 

CPC, uma vez que não juntou não comprovou os fatos extintivos, 

modificativos e ou impeditivos do direito da autora, sendo, a conclusão 

pertinente, de que as faturas de janeiro a julho/2019 são indevidas, uma 

vez que não correspondem com a média de consumo do imóvel, razão 

pela qual devem ser readequadas, de acordo com a média de consumo 

registrada nos três meses após a substituição do medidor. Ainda, 

observa-se que houve o pagamento das faturas de janeiro a maio/2019, 

razão pela qual a Reclamada deve restituir o valor cobrado a maior nas 

referidas faturas, o qual deverá ser realizado mediante compensação nas 

faturas posteriores. No que se refere as faturas de junho e julho/2019, 

constata-se que não houve o adimplemento pelo Reclamante, razão pela 

qual não cabe a restituição do valor cobrado a maior, somente a 

readequação das faturas. Do mesmo modo, resta demonstrada a 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora, uma vez que está decorre do inadimplemento de cobrança 

indevida. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Assim, demonstrada a responsabilidade civil 

da Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados, decorrentes da tentativa de resolução administrativa, 

sem qualquer solução em tempo hábil, bem como da suspensão do 

fornecimento de energia decorrente de cobranças indevidas, 

ultrapassando a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: “ENERGIA 

ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA DE VALORES BEM 

SUPERIORES À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. PROVA DOS AUTOS 

E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDEVIDO CORTE NO 

FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 

Demonstrada pela prova dos autos que a cobrança de valores bem acima 

da média da unidade consumidora, quanto às faturas com vencimento nos 

meses de junho, julho e agosto, em momento imediatamente posterior à 

colocação de poste de luz pela concessionária, decorreu de falha na 

prestação do serviço, tem-se por caracterizado o ato ilícito praticado, 

impondo a revisão das quantias exigidas, com a repetição do indébito em 

dobro, forte no artigo 42, parágrafo único, CDC, por não se estar diante de 

hipótese de erro justificável, e a condenação da ré em danos morais, os 

quais decorrem in re ipsa, apresentando-se ajustado à hipótese o quantum 

indenizatório arbitrado pelo juízo de 1.º grau. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. É caso de manutenção da 

verba honorária arbitrada pela sentença, tendo em vista que ajustado o 

seu montante a remunerar condignamente o trabalho desempenhado pela 

Defensoria Pública, adotado percentual médio entre o mínimo e o máximo, 

incidindo sobre o valor da condenação atualizado, tudo de acordo com o 

disposto no artigo 85, § 2º, CPC/15. (Apelação Cível Nº 70080002918, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio 

José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 18/12/2018)”. Diante da ilegalidade 

da cobrança das faturas objeto da lide, o pedido contraposto formulado 

pela Ré, é improcedente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial 

formulado, e o faço para: DECLARAR INEXISTENTE AS FATURAS DE 

JUNHO E JULHO/2019; DETERMINAR que a Reclamada proceda à 

readequação das faturas dos meses de janeiro a julho/2019, de acordo 

com a média de consumo dos três meses posteriores a emissão da fatura 

de julho/2019; DETERMINAR que a Reclamada após a readequação das 

faturas de janeiro a maio/2019 proceda a restituição dos valores cobrados 

a maior nas referidas faturas, na forma de compensação nas faturas de 

energia subsequente do reclamante; CONDENAR a Reclamada a pagar ao 
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Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais 

experimentados de forma injusta, devendo o valor ora estabelecido ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO 

ID.23008051. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

FORMULADO PELA RECLAMADA. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012851-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JESUS DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012851-10.2019.8.11.0001 Reclamante: FERNANDO JESUS 

DE ALMEIDA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte reclamada. 

Cumpre destacar que de acordo com o art. 370 do CPC cabe ao 

magistrado determinar de oficio ou a requerimento das partes as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, estando, ainda, autorizado a 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A Reclamada 

arguiu preliminar de coisa julgada, alegando que o autor ingressou com a 

presente ação pleiteando indenização por danos morais decorrentes de 

matéria já discutida no processo nº 8045510-84.2018.811.0001. Contudo, 

rejeito a preliminar, em razão de que, os fatos discutidos são distintos, 

tratando de débitos e inscrições distintas, realizadas em períodos 

diversos. Quanto à preliminar de incompetência territorial diante do 

comprovante de endereço estar em nome de terceiro, rejeito-a tendo em 

vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde o 

réu exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95, e in casu, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Passo à 

análise do mérito. Pleiteia o Reclamante a condenação da Reclamada a 

indenizá-la por danos morais, ao argumento de que a empresa inseriu 

indevidamente o seu nome em cadastro de restrição de crédito, por 

débitos nos valores de R$ 1.368,06 e R$ 6.135,51, os quais alega 

desconhecer. A Reclamada, em contestação, alega a existência de 

contrato de prestação de serviços de energia elétrica firmado pelo 

Reclamante referente à Unidade Consumidora nº º 1947129, situada na 

RUA DOZE, S/N, QD 35, CS 23, BAIRRO NOVA FRONTEIRA, VÁRZEA 

GRANDE/MT, da qual constam débitos inadimplidos, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros de proteção 

ao crédito. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

pois não trouxe ao processo nenhum documento legal para comprovar a 

legalidade do débito em nome da parte Autora, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. De fato, a Reclamada não 

trouxe ao processo a fatura que supostamente ensejou a inserção do 

nome do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, anexando 

apenas histórico de contas e cadastro da UC, emitidos por seu sistema, o 

qual vale registrar, não constitui prova hábil para comprovar as suas 

alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de 

fácil manipulação. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada, ao inscrever os dados da parte Autora 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovada ser 

de sua responsabilidade, tornando cabível a desconstituição dos mesmos. 

Assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito não comprovado, devendo reparar os danos a ele 

causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO, NO CASO. TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉ QUEM DEU CAUSA AO FEITO. (Apelação 

Cível Nº 70076086750, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 25/01/2018)”. Por fim, indefiro 

o pedido de litigância de má-fé formulado pela reclamada, tendo em vista 

que não restou comprovada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, 

bem como do pedido contraposto diante da ausência de relação jurídica 

entre as partes e da legalidade dos débitos impugnados. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade 

dos débitos discutidos no processo; 2 - CONDENAR a Reclamada 

indenizar ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso; 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e pedido contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito 

em julgado, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento. Cumpre destacar que de acordo com 

o art. 370 do CPC cabe ao magistrado determinar de oficio ou a 

requerimento das partes as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

estando, ainda, autorizado a indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Quanto à preliminar de incompetência territorial diante do 

comprovante de endereço estar em nome de terceiro, rejeito-a tendo em 

vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde o 

réu exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95, e in casu, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Passo à 

análise do mérito. Pleiteia o Reclamante a condenação da Reclamada a 

indenizá-la por danos morais, ao argumento de que a empresa inseriu 

indevidamente o seu nome em cadastro de restrição de crédito, por débito 

no valor de R$ 20,41, o qual alega desconhecer, uma vez que não possui 

relação jurídica com a mesma. A Reclamada, em contestação, alega a 

existência de contrato de prestação de serviços de energia elétrica 

firmado pelo Reclamante referente à Unidade Consumidora situada em 

Cuiabá/MT, da qual constam débitos inadimplidos, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados do mesmo nos cadastros de proteção 

ao crédito. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

pois não trouxe ao processo nenhum documento legal para comprovar a 

legalidade do débito em nome da parte Autora, motivo pelo qual aceito 

como verdadeiros os fatos narrados na inicial. De fato, a Reclamada não 

trouxe ao processo nenhuma prova da relação jurídica estabelecida entre 

as partes, tampouco a fatura que supostamente ensejou a inserção do 

nome do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito. Logo, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, ao 

inscrever os dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito 

por débito que não foi comprovada ser de sua responsabilidade, tornando 

cabível a desconstituição do mesmo. Assim, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito não 

comprovado, devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem 

duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO, NO CASO. TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉ QUEM DEU CAUSA AO FEITO. (Apelação 

Cível Nº 70076086750, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 25/01/2018)”. Por fim, indefiro 

o pedido de litigância de má-fé formulado pela reclamada, tendo em vista 

que não restou comprovada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido no processo; 2 - CONDENAR a 

Reclamada indenizar ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso; 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância 

de má-fé formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito em julgado, proceder à 

exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal
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Processo nº 1013269-45.2019.8.11.0001 Reclamante: ANDRE LUIZ 

MARQUES TEIXEIRA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A 

Reclamada alega, na defesa, que o extrato de negativação apresentado 

pela parte Autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constantes do mesmo deve juntar aos autos a 

consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. A 

Reclamada arguiu ainda ausência de interesse de agir arguida pela parte 

reclamada, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 174,54, conforme extrato anexado no ID. 25307237, 

ao argumento de que desconhece o mesmo. A Reclamada, em 

contestação, sustenta que o Autor contratou os seus serviços de 

telefonia através da linha (65) 99817-9239, e os utilizou, sem, contudo, 

efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, 

inexistindo o dever de indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação 

de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Pois bem, da análise do processo e dos documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização 

dos serviços que presta pela parte Autora, sendo certo que as telas 

sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, produzida 

unilateralmente e de fácil manipulação. Logo, restou demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados 

do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito não 

comprovado de sua responsabilidade, tornando cabível a desconstituição 

do mesmo. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por débito decorrente de serviço não prestado, 

devendo reparar os danos a ele causados, os quais, sem dúvida, 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA 

INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias 

negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, 

cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida. 

2-Não demonstrada pela instituição financeira a existência de relação 

contratual, impõem-se a manutenção da sentença de procedência do 

pedido inicial e de condenação na indenização por danos morais. 3- Para a 

fixação dos danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do 
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instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática delituosa e a compensação da vítima pela dor e 

sofrimento vivenciados. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10261140003094001 MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de 

publicação: 30/04/2015)”. Isto posto, rejeito o pedido contraposto 

formulado pela reclamada, uma vez que restou caracterizado nos autos a 

ilicitude praticada pela mesma ao inscrever o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado nos autos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contado a partir do trânsito em julgado, proceder à exclusão 

do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006116-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROBSON RABELO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA S E N T E N Ç A VISTOS EM CORREIÇÃO I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Acolho o 

pedido da empresa Reclamada para a retificação do polo passivo, para 

que passe a constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Encaminhe-se à secretaria para anotações de estilo. II – PRELIMINARES A 

nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo demandado, 

como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. III - MÉRITO Afirma a parte autora que utiliza os 

serviços da parte ré desde 2018, consistentes no plano de internet de 02 

MB. Pelo valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). 

Aduz que a partir do mês de março/2019 foi-lhe oferecido um bônus por 

03 (três) meses, de 06 MB, sem custo adicional. Contudo, no mês 

seguinte, foram cobrados os valores alusivos à oferta, assim, as faturas 

enviadas estão em dissonância com o valor pactuado. Deste modo, requer 

repetição do indébito pelos valores cobrados, readequação do plano nos 

termos inicialmente contratado, além de indenização por danos morais. A 

reclamada, em sede de defesa, argumenta que o reclamante adquiriu um 

pacote de TV por assinatura ‘SKY BANDA LARGA 2MB” no valor de R$ 

99,90, além da taxa de adesão e instalação no valor de R$ 30,00, 

aduzindo ainda que, as faturas impugnadas não ultrapassam o valor 

acordado. Esclarece que houve a inclusão do serviço opcional assistência 

premium mensal da assinatura do autor no valor de R$ 9,90, conforme 

documentos apresentados na contestação, sendo, portanto, devido os 

valores cobrados nas faturas questionadas. Por fim, informa que a ação 

se trata de mera cobrança de fatura, não passando de mero 

aborrecimento, requerendo assim a improcedência da ação. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que não restou comprovado pelo autor nos 

autos que a empresa reclamada realizou cobranças acima do plano 

contratado, ou ainda que estas sejam indevidas, além do que, o 

demandante mostrou diversas faturas em período anterior ao que está 

sendo discutindo onde demostra que o valor cobrado pela reclamada já 

era superior a R$ 49,90, entretanto, não houve qualquer questionamento 

do consumidor. Ressalto que em nenhuma das faturas apresentados o 

reclamante demonstrou que realizava o pagamento da mensalidade no 

importe de R$ 49,90, deixando assim de provar a irregularidade nas 

cobranças. Registro que, em que pese haver valores fixos para 

determinados planos oferecidos pela empresa reclamada, é sabido que 

existe a possibilidade de compras de serviços pelo consumidor, que não 

seja não disponibilizado pelo plano contratado, onerando assim o valor 

acordado. Por outro lado, a reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe cabia a teor do art. 373, II, do CPC, e comprovou que as faturas 

impugnadas não passaram do valor do plano pactuado entre as partes. 

Além do que, após apresentação da defesa a Reclamante não apresentou 

impugnação, transcorrendo o prazo in albis, o que leva a crer que a 

Reclamada está de fato cobrando de acordo com o plano contratado. 

Desta feita, não merece acolhimento o pleito de cancelamento dos débitos, 

tampouco indenização por danos morais. Salienta-se ainda que não há 

provas no processo de que os fatos tenham ocasionado qualquer prejuízo 

à imagem da autora, ou, ainda, que tenha ela sofrido prejuízos, nem 

mesmo materiais, restando evidente que tal situação não ultrapassa a 

esfera do mero aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de 

“dano moral”. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. 

TELEFONIA. DANO MORAL INOCORRENTE. I - Consoante entendimento 

reiteradamente manifestado pelo Judiciário, o mero transtorno, incômodo 

ou aborrecimento não se revelam suficientes à configuração do dano 

extrapatrimonial. Assim, os incômodos decorrentes de cobranças 

indevidas, pelas companhias telefônicas, por si só, não caracterizam dano 

moral. II - Majorados os honorários sucumbenciais devidos aos 

procuradores da ré, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC/2015. Negado 

provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70076604867, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, 

Julgado em 28/02/2018). IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito 

em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004603-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MEDEIROS ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

CO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004603-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON MEDEIROS ALVES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Indenização pro Danos Morais promovida por EDSON MEDEIROS ALVES 

em face de AGUAS CUIABÁ S/A. Entretanto, verifico que a parte 

Reclamante já havia distribuído anteriormente uma ação contra a 

Reclamada AGUAS CUIABÁ S/A pelos mesmos fatos, possuindo os 

mesmos pedidos e causa de pedir questionados, conforme se verifica do 

processo de n° 80316386520198110001, que tramitou no Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá (PROJUDI), sendo que a reclamação foi 

julgada extinta sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso II, 

da Lei nº 9.099/95, em razão da complexidade da causa. A coisa julgada, 

está expressamente insculpida em nosso Código de Processo Civil, 

conforme redação do art. 485, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; Pelas razões acima expostas, JULGO 

EXTINTO o presente feito com lastro no art. 485, V, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008311-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1008311-16.2019.8.11.0001 Reclamante: MARINETE 

CARDOSO DE OLIVEIRA Reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e Outra SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminar, passo ao exame 

do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que em 28/09/2019 

adquiriu junto as reclamadas um pacote de viagem, com destino à Porto 

Seguro/BA, saindo dia 28/09/2019 e retornando dia 03/10/2019, - que 

incluiu no pacote o Sr. Valdemir Silva, e que, com a possibilidade de 

alteração prevista no contrato, notificou a empresa e solicitou a alteração 

deste para a Sra. Maria Gresielly Diniz dos Anjos, - que a empresa não o 

fez, e mesmo tentado resolver administrativamente, não foi possível, 

motivo qual necessitou ajuizar a presente ação. Em sua defesa, a 

Reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

alega que não há dano material a ser restituído, tampouco dano moral a 

ser indenizável. Pugna pela improcedência da ação. Já Reclamada 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP deixou de apresentar defesa, 

no entanto, deixo de aplicar seus efeitos em face do disposto no art. 345, 

inciso I do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 345. A revelia não 

produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação;” Pois bem. O caso em exame é de 

relação de consumo, impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no 

art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que é incontroverso que a 

Reclamada não acolheu o pedido da Autora, para alteração de um dos 

beneficiários do pacote de viagem, uma vez que a Ré não impugnou, 

tampouco negou tal informação. Por outro lado, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, II, CPC, 

eis que demonstrou o motivo da negativa à solicitação de alteração feita 

pela Reclamante, tampouco algum motivo que pudesse afastar sua 

responsabilidade no caso em tela, uma vez que no contrato firmado ente 

as partes, prevê a possibilidade de alteração, ainda que com aplicação de 

multa. Deste modo, entendo pela procedência do pedido de indenização 

por dano moral, diante da evidente falha na prestação de serviço por parte 

das Reclamadas. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR as Reclamadas a indenizarem solidariamente a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, o valor de R$3.000,00 três mil 

reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir 

desta data e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013742-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OMEGA - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013742-31.2019.8.11.0001 Reclamante: OMEGA - 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Afasto a prejudicial de decadência arguida pela Reclamada, 

pois a parte Reclamante está se insurgindo contra a cobrança indevida 

nas faturas, uma vez que alega estar sendo cobrada acima do contratado, 

situação esta que gerou lhe danos. De fato, trata-se de defeito de 

segurança, em que há cobrança ilícita, capaz de ensejar dano à pessoa 

do consumidor, daí porque não incide o prazo decadencial de trinta dias. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

"COMODIADE - PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2" NÃO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 

REPELIDA. DANO MORAL E DEVER DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

CARACTERIZADOS. (...) (TJ-RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, Terceira Turma Recursal Cível). A Reclamada 

arguiu ainda ausência de interesse de agir, contudo, rejeito, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Por fim rejeito o pedido formulado pela Reclamada, para extinguir a 

demanda sem julgamento ante a incompetência do juizado especial, nos 

termos do art. 51, IV da lei 9.099/95, uma vez que a Reclamante se 

enquadra nas pessoas capazes a propor ação perante o Juizado, 

consoante prevê o art. 8, § 10, I e II da mesma Lei. Passo à análise do 

mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que é cliente da reclamada 

e que recebeu uma ligação da empresa em 01/2019 oferecendo um plano 

mais barato e vantajoso, no valor de R$ 159,99, o qual aceitou, - que as 

faturas seguintes, dos meses 02 ao mês 07/2019 foram geradas com 
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valores acima do contratado, e foram pagas uma vez que o pagamento 

está em débito automático, - que tentou resolver administrativamente, sem 

êxito, motivo qual requer o indébito e indenização por danos morais. Em 

contestação, a Reclamada alega que não cometeu nenhum ato ilícito, uma 

vez que a Reclamante não contratou a proposta datada em 11/02/2019 

através do e-mail juntado com a inicial, mas sim em 12/02/2019 contratou 

os serviços de internet “15 mega empresa”, contudo à outra linha em nome 

da autora, e que em 18/06/2019 entrou em contato com a empresa 

conforme gravação, solicitando repactuação do plano atrelado a linha 

objeto da ação. Pugna pela improcedência da ação. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia a teor do art. 373, II, CPC, pois não comprovou 

a licitude das cobranças efetuadas nas faturas dos meses 02 ao 07/2019 

impugnados, as quais estão acima do valor pactuado entre as partes de 

R$ 159,99. Registro que, apesar da Reclamada alegar que a Autora não 

contratou a proposta realizada em 11/02/2019 no valor de R$ 159,99, o 

e-mail juntado pela Reclamante contrapõe tal alegação, uma vez neste 

consta inequivocamente que “conforme conversamos via telefone, segue 

a baixo a proposta de adequação do plano (...), o acordado ficou em um 

valor fixo de R$ 159,99, (...) – ID. 25402545. Deste modo não prospera a 

alegação da empresa de que não houve a contratação do plano 

supracitado, diante da confirmação no e-mail em que as partes acordaram 

o plano inclusive o valor fixo, devendo, portanto a empresa Ré cumprir 

com o que restou pactuado. Quanto à gravação juntada pela Reclamada, 

esta não descaracteriza a contratação alegada na inicial, tampouco tem o 

condão de anula-la, sendo que restou somente demonstrado outra 

contratação de serviço no valor de R$ 40,00. Deste modo, restando 

demonstrado que os valores cobrados nas faturas impugnadas estão 

acima do valor pactuado e, portanto indevidos, impõe-se a devolução dos 

valores cobrados acima do valor do plano contratado, de R$ 159,99, 

devendo, portanto, a empresa restituir o valor de R$ 607,99 (seiscentos e 

sete reais e noventa e nove centavos) à autora, contudo, na forma 

simples, uma vez que se trata de descumprimento contratual, não 

restando caracterizado a incidência do art. 42 do CDC. Do mesmo modo, 

entendo procedente o pedido do autor, para o restabelecimento do plano 

firmado entre as partes, referente ao plano no valor de R$ 159,99 (cento e 

cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), até o período 

estabelecido de 24 (vinte e quatro) meses, conforme documento referente 

ao plano, juntado com a inicial. Contudo, no tocante ao dano moral da 

pessoa jurídica, sabe-se que é possível a ocorrência de dano moral, que 

diz respeito à noção de honra objetiva, consubstanciada na reputação, no 

conceito e no prestígio que o ente jurídico goza perante a sociedade, 

terceiros ou na região em que atua. Segundo Yussef Said Cahali, na obra 

Dano Moral, “A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem 

capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra 

subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra 

objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar 

abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial 

onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do 

conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão 

direta e imediata sobre o seu patrimônio. (...) trata-se de verdadeiro dano 

extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de 

arbitramento.” Entretanto, a orientação jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça do Estado e do Superior Tribunal de Justiça é de que é admissível 

a indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica, questão 

referendada pelo enunciado da Súmula nº 227 do STJ, quando a imagem e 

a reputação perante seus clientes são atingidas em seu meio comercial. 

Todavia, no caso em concreto, ausente prova de repercussão de tal dano, 

pois nada demonstrado que a situação vivenciada repercutiu no sentido 

de abalar a estima, a honra ou nome da empresa demandante, não há 

como se falar em reparação de tal natureza. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CASA GERIÁTRICA. VICIO DO PRODUTO. 

MAQUINA DE LAVAR ROUPA. PRODUTO QUE FICOU 22 DIAS 

AGUARDANDO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE 

TERCEIRIZAR O SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS. DEVER DE 

RESSARCIR, UMA VEZ QUE O VALOR GASTO COM A LAVAGEM DE 

ROUPAS ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS E SE MOSTRA 

COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DA REQUERIDA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS NO 

SENTIDO DE QUE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS COM A DEMORA NO 

CONSERTO DO PRODUTO TENHA ABALADO A IMAGEM DA EMPRESA 

PERANTE SEUS CLIENTES OU TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005408794, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015)”. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- 

DETERMINO o restabelecimento do plano contratado, no valor de R$ 

159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), pelo 

período estabelecido no plano, de 24 (vinte e quatro) meses; 2 - 

CONDENAR a reclamada a restituir o valor das cobranças indevidas nas 

faturas objeto da ação, 02 a 07/2019, que correspondem ao valor de R$ 

607,99 (seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos), na forma 

simples, o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE a partir 

desta data e acrescido de juros legais a partir do desembolso, 3 - OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por dos danos morais. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 – J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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Processo nº 1014298-33.2019.8.11.0001 Reclamante: LEANDRO ALVES 

MORO Reclamada: LATAM AIRLINES GROUP S/A S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. Alega o Reclamante que adquiriu 

passagens aéreas de ida e volta da empresa Reclamada para o trecho 

Cuiabá à Uberlândia, e que, no trecho de ida, o voo seria com saída de 

Cuiabá – conexão em Brasília e São Paulo – Uberlândia, mas que em razão 

de problemas pessoais, realizou o seu check in já em São Paulo. Informa 

que no dia da volta, foi informado que a passagem de volta havia sido 

cancelada, sendo obrigado a adquirir nova passagem de volta, motivo qual 

requer a restituição do que pagou, além de indenização por dano moral. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que o Reclamante não compareceu na 

ida ocorrendo o chamado no show, tendo ocorrido o cancelamento 

automático da passagem de volta, bem como que consta do contrato dito 

procedimento. Assevera, pois, que houve culpa exclusiva do Reclamante, 

inexistindo assim o dever de indenizar. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que não assiste razão à Reclamada. Isto porque, 
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denota-se que, para justificar o procedimento apresentou trechos do 

contrato, os quais ferem o direito a informação e princípio da 

transparência, inexistindo qualquer destaque à cláusula, o que a torna 

cláusula abusiva, estando em dissonância com o artigo 54, 4º, do CDC. É 

fato que o Reclamante suportou transtornos decorrentes do ocorrido 

(cancelamento do voo contratado e pago), o que não pode ser equiparado 

a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a inconvenientes 

rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo pelo qual é 

plenamente justificada a reparação almejada. Portanto, uma vez 

configurado o dano, de rigor se impõe o reconhecimento de que seja 

devida ao Reclamante a desejada indenização, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado. Corroborando: “E M E N T A- RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA - 

NO SHOW NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 

TRECHO DE VOLTA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS 

MATERIAIS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJ-MT – RI: 0084755-78.2017.811.0001, Relatora: Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do julgamento: 24/07/2018)”. E, “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM 

AÉREA DE IDA E VOLTA (BSB-BH). "NO SHOW" NO VOO DE IDA. 

CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. INEXISTÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO CLARA NO QUE TANGE À RESTRIÇÃO/PERDA DO DIREITO 

DE VOAR NA VOLTA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR 

FIXADO EM R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS CONSOANTE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme 

art. 46 da Lei n. 9.099 /95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. (ACJ 20140111214479 – 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Publicação: DJE 

27/08/2015 pg. 275 – Julgamento: 21/07/2015 – Relator: Flávio Fernando 

de Almeida da Fonseca) g.n. Do mesmo modo, entendo pela procedência 

do pedido de restituição do valor pago na passagem da volta adquirida 

pelo valor de R$ 961,89, bem como pela passagem cancelada no valor de 

R$ 345,75, uma vez que se deu em razão dos fatos praticados pela 

Reclamada. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante, e o faço para: 1 – CONDENAR a Reclamada a restituir o 

Reclamante o montante de R$1.037,64 (mil e trinta e sete reais e sessenta 

e quatro centavos), devendo ser o valor corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros da data do desembolso. 2 – CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a contar da citação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012216-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA APARECIDA 

SOUZA PINHEIRO em desfavor da TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S/A), 

todos qualificados nos autos. A requerente afirma que sofreu uma 

inserção indevida, no valor de R$308,05 (trezentos e oito reais e cinco 

centavos), promovidos pela reclamada, tendo seu crédito restrito. Afirma, 

ainda, que desconhece os supostos débitos que deram origem à inscrição 

indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. Requer 

condenação da demandada ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova. A requerida apresentou 

defesa arguindo, em preliminar, ausência de comprovante original dos 

órgãos de proteção ao crédito. No mérito afirma que a demandante firmou 

contrato de prestação de serviços, por meio do qual a Parte Autora 

habilitou a linha telefônica de nº (65) 99651 - 8911, em 09.02.2018, da 

modalidade pré-paga para o pacote de serviços Vivo Controle Digital – 5 

GB Ilimitado, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26556000 . É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto à preliminar de que o 

extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. A 

autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da autora merece prosperar em parte. Os 

documentos aportados na inicial demonstram que a requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese à reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 
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termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS INSUFICIENTES – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador 

interno.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por 

meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o 

fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos 

do negócio.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se 

não há inscrição prévia, sendo a única restrição constante do extrato. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

razoabilidade eproporcionalidade.Sentençareformada.Recurso provido. 

(N.U 1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA 

UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO DA REQUERIDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar 

que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos 

autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas 

processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e 

acolhida.2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que 

não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.3. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos 

produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da 

existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a 

referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa.(N.U 1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, 

Publicado no DJE 07/06/2019). Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é 

o único registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 

do STJ. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte 

a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, no 

valor de R$308,05 (trezentos e oito reais e cinco centavos), e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; Condenar a requerida ao pagamento no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita a autora, visto que comprovou sua 

hipossuficiência financeira, para o caso de interposição de recurso. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), 

Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006181-53.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

AMENAIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Não há que se falar em complexidade suficiente que 
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autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A reclamante alega na petição 

inicial que a reclamada suspendeu o serviço de fornecimento de energia 

em 28/08/2019, mesmo estando com todas as faturas quitadas. Aduz que 

entrou em contato com a reclamada para solucionar o problema, sendo 

informado que a suspensão tinha sido realizada em razão do 

inadimplemento da fatura de 10/2018 no valor de R$ 427,08 (quatrocentos 

e vinte e sete reais e oito centavos), momento em que informou que o 

pagamento desta foi realizado em 08/10/2018. Informa que mesmo após a 

comprovação da quitação do débito foi compelida a realizar novamente o 

pagamento da fatura do mês 10/2018 para que efetuasse o religamento da 

energia. Deste modo, diante da cobrança abusiva e ilegal que ensejou a 

suspensão do serviço essencial, pugna a reclamante pela condenação da 

concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais. Por sua vez, a reclamada alega que não procedeu a baixa no 

pagamento em virtude de erro de digitação do código de barras, o que a 

impossibilitou verificar de que boleto se tratava, atribuindo a 

responsabilidade pelo evento ao próprio consumidor que digitou 

incorretamente o código de barras. Requer a improcedência da ação. Por 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e 

seus documentos verifica-se restar incontroverso o alegado erro quando 

da digitação do código de barras constante na fatura de outubro/2018, 

com pagamento em 08/10/2018 no valor de R$ 427,08 (quatrocentos e 

vinte e sete reais e oito centavos), conforme comprovante de pagamento 

juntado no id. 23422644, e que em razão disso, o pagamento não fora 

computado no sistema da reclamada, o que ensejou a suspensão do 

serviço. A afirmação da ré de cometimento de erro no momento da 

arrecadação do valor da fatura, por equívoco na digitação de código de 

barras, não deve ser imputada ao consumidor, porquanto foi provocado 

por agente arrecadador credenciado à ré, não podendo a autora ser 

compelida a suportar as consequências lesivas daí advindas. Com efeito, 

tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados de forma 

inequívoca, isto é, que a parte autora teve o serviço essencial suspenso 

mesmo estando com a fatura apontada como ensejadora da negativação e 

do corte devidamente quitada, ainda, foi compelida a realizar novo 

pagamento do débito para que o serviço fosse restabelecido. De outro 

lado, a parte ré tão-somente justifica a falha por motivos de ordem técnica, 

qual seja, a não identificação do pagamento em razão do erro na digitação 

do código de barras, que estaria divergente frente ao número impresso no 

boleto bancário. Nestes casos a jurisprudência é uníssona no sentido de 

que a responsabilidade é objetiva e solidária entre o credor e o agente 

arrecadador escolhido. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO COM PEDIDO INDENIZATORIO POR DANOS MORAIS. 

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

PRETÉRITA PELA AUTORA, ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

ANTES DO AJUIZAMENTO DO PRESENTE FEITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

INDEVIDA. SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO CODIGO DE BARRAS QUE 

NAO PODE SER ATRIBUIDO Á PARTE AUTORA. PAGAMENTO EFETUADO 

JUNTO À DEMANDADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS EM RAZÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM 

ÓRGÃO DE DEVEDORES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. É de ser 

rejeitada a preliminar de litispendência. Conforme movimentação 

processual do processo n.9008068-67.2018.8.21.0008, constata-se que a 

autora formulou pedido de desistência daquela ação em 01/01/2019, tendo 

sido extinto o feito em 09/01/2019, antes da realização da audiência de 

conciliação designada para o dia 10/01/2019. Já a presente ação foi 

ajuizada somente em 25/01/2019, quando a outra já fora extinta, não se 

cogitando, por isso, de litispendência. Além disso, não cabia a 

determinação do pagamento de custas à autora porque se tratou de 

pedido de desistência da outra ação, e não de ausência aos atos 

processuais. (...) Como prestadora do serviço, que aufere lucro com a 

operação, era ônus da demandada, ora recorrente, comprovar, e não 

simplesmente alegar, que não houve falha sua na digitação dos números 

do código de barras. E tal prova não foi feita pela parte requerida. 

Ademais, cuida-se de risco da atividade do agente arrecadador. 

Outrossim, como o pagamento não foi computado e resultou na inscrição 

do nome da autora em cadastro de devedores, configurados os danos 

morais reconhecidos na sentença. Quantum indenizatório fixado em R$ 

3.000,00 que não comporta redução porque já aquém dos patamares 

usualmente observados para a fixação da verba indenizatória em casos 

da mesma natureza. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71008662777, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 

31-07-2019) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COM PEDIDO DE DANO MORAL – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 

EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL – PAGAMENTO NÃO 

COMPUTADO PELO BANCO BRADESCO/ARRECADADOR – INCLUSÃO 

NEGATIVA DO CONSUMIDOR - TUTELA LIMINAR DEFERIDA PARA BAIXAR 

O APONTAMENTO NEGATIVO - FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL EXISTENTE – MINORAÇÃO DO QUANTO 

INDENIZATÓRIO DE 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 

(OITO MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 0012340-70.2012.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/01/0001, Publicado no 

DJE 05/01/0001) Logo, se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na suspensão do 

serviço essencial e na cobrança indevida de valor já quitado, o dano moral 

e nexo causal. Se houve erro na digitação do código de barras no banco 

onde foi realizado o pagamento, a consequência não pode ser imposta em 

prejuízo do consumidor. Ainda, ressalto que o suposto débito que ensejou 

a suspensão do serviço essencial é datado de 10/2018, sendo que o 

corte ocorreu em 28/08/2019, portanto, após dez meses da falha 

constatada pela empresa, e, como se sabe a cobrança de valores 

pretéritos não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, como 

bem definiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA 

ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM 

RECORRER. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 

INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, 

aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. IV - O corte de serviços 

essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento 

de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento 

em razão de débitos antigos. VII - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 

DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO 

DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. A Corte de origem julgou a 

lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no 

fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de 

inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a título de 

honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, 

admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em 

que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No 

caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou 

ilegalidade. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido. (REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). Deste modo, 

verificando a situação fática apresentada, entendo que a autora foi 

injustamente constrangida com o corte de sua energia elétrica, o que o fez 

passar por incômodos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. 

Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a 

linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de 
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serviço essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser 

humano de forma digna em sociedade, ressaltando que a falha ocorrer por 

tempo que não guarda razoabilidade. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, com base 

em tais premissas tenho que a emissão da fatura com vencimento em 

28/08/2019 no valor de R$ 427,08 (quatrocentos e vinte e sete reais e oito 

centavos) (comprovante de pagamento apresentado no id nº 23422644), 

sem dedução do que fora pago anteriormente ao mesmo período de 

cobrança, foi efetuada de forma ilícita, merecendo prosperar a pretensão 

autoral quanto à devolução de tais valores, a qual deverá ser efetuada em 

dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, que no caso, 

perfaz a quantia de R$ 854,16 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

dezesseis centavos). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes na inicial e o faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a 

restituir o valor de R$ 854,16 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

dezesseis centavos), já calculado na forma dobrada, que deverá ser 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso 

(Súmula 43 STJ); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante 

pelos danos morais suportados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(súmula 362 STJ); Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011974-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VERRUCK DE MORAES OAB - MT26843/B (ADVOGADO(A))

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1011974-70.2019.8.11.0001 Reclamante: ECONST 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Reclamada: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar da impossibilidade da Reclamante ser parte no juizado 

especial, arguida pela Reclamada, em razão da mesma não ser inscrita no 

Simples Nacional e ter o capital social em R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais), uma vez que, o fato da não opção do simples nacional não altera a 

personalidade jurídica da empresa de pequeno porte, além de não ser 

requisito da lei 9.099/95, outrossim, quanto ao capital social, a Lei 

123/2006 estabelece que a empresa de pequeno porte aufira em cada 

ano-lendário, receita superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00. Corroborando: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 

LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPRESA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO MODIFICA A 

QUESTÃO DA LEGITIMIDADE, POIS NÃO SE TRATA DE CARACTERÍSTICA 

CONSTITUINTE DA PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS SIM MERA FORMA 

DE TRIBUTAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERTIDÃO EMITIDA 

PELA RECEITA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008908378, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 31-10-2019). Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada, uma vez que o débito é de terceiro, e, portanto não sendo de 

sua responsabilidade. Informa ainda que, possuiu relação jurídica com a 

Ré, contudo, que em 13/02/2019 solicitou desligamento da unidade 

consumidora (doc. 10), o que foi feito, tanto é que as faturas 

subsequentes foram emitidas em nome da Secretaria Municipal de 

Educação, e a fatura que originou a inscrição objeto da lide está em nome 

da Secretaria, motivo qual, indevida a inscrição. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que inexiste pedido de transferência junto à empresa, e que 

só houve a alteração em 13/03/2019, e, portanto, após a inscrição, sendo 

que a fatura anexada pela autora trata-se de uma segunda via, já 

atualizada. Pugna pela improcedência da ação. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem, analisado o processo e documentos a ele 

acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, de comprovar a legalidade 

da inscrição realizada em nome da Reclamante, isto porque, apesar de 

alegar que não houve pedido de transferência, e que esta só se deu em 

13/03/2019, verifica-se no ID 24971604, que a autora fez a solicitação em 

13/02/2019, enquanto a conclusão foi em 13/03/2019, e, portanto, não 

prospera as alegações da Reclamada. Logo, não tendo sido comprovada 

a legalidade da inscrição objeto da lide, e, via de consequência, que a 

inserção do nome da Reclamante decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos 

autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido 

de condenação da empresa Reclamada por danos morais, porquanto 

restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Nesse 

sentido, importante registrar que a pessoa jurídica é passível de vir a 

sofrer lesão de natureza moral quando abalada em sua honra objetiva, 

situação aqui evidenciada, porquanto inquestionável que a inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes acarreta prejuízo à empresa por ter 

relação direta ao bom nome, prestígio e notoriedade perante o meio 

comercial em que atua. Corroborando: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO 

MORAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. (...) Dano 

moral pessoa jurídica. Trata-se de inscrição indevida, a qual configura o 

dano moral in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que seja pessoa 

jurídica. Incidência da Súmula 227 do STJ, de acordo com o qual “a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral”. (...) ( TJ-RS- AC: 70065761646, Relator: 

Alexandre Kreutz, data de Julgamento: 21/09/2016, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2016). Por 

último, rejeito o pedido contraposto formulado pela Reclamada, diante da 

ilegalidade do débito objeto da ação em nome da Reclamante. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Autora por danos morais por no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da 

citação, 3- OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011986-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1011986-84.2019.8.11.0001 Reclamante: ISRAEL ALISSON 

DA SILVA Reclamada: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização 

por dano moral ao argumento de manutenção indevida do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito em 30/09/2019, por débitos já pagos desde 

12/09/2019, conforme documentos anexados junto a inicial. A Reclamada, 

em contestação, aduz que o Reclamante é devedor contumaz, e que o 

demandante estava inadimplente perante a empresa e, portanto sendo a 

negativação legítima, motivo qual requer a improcedência da presente 

ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Isto porque incumbe a Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Contudo, 

da análise do processo verifica-se que a Reclamada não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade da manutenção do nome do 

Reclamante em órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento do 

débito em 12/09/2019, fato este não impugnado pela Reclamada. Vale 

registrar, que, os débitos foram quitados em 12/09/2019 e o extrato 

juntado nos autos comprovando a manutenção foi emitido em 30/09/2019, 

ou seja, mais de 18 (dezoito) dias após o pagamento, portanto, tempo mais 

que suficiente para que a empresa Reclamada pudesse ter realizado a 

baixa. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte da Reclamada ao manter os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por débitos já quitados, devendo reparar os danos a 

ele causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Por fim, rejeito a alegação da empresa de que o Autor seja 

devedor contumaz, uma vez que o extrato juntado com a inicial consta 

apenas a inscrição objeto da lide, ao passo que o print anexado pela Ré 

na defesa não consta a data de sua emissão, e, portanto não 

comprovando que no momento da inscrição realizada pela Reclamada 

existissem outras. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito 

em julgado, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Preclusa a via recursal, após apresentada a 

memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário 

no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 

523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012389-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012389-53.2019.8.11.0001 Reclamante: KATIA REGINA 

CAMPOS Reclamado: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pelo réu. Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pela 

parte demandada, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame 

das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da 

primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por 

necessidade de perícia requerida pela Reclamante em sede de 

impugnação, eis que os documentos acostados no processo são 

suficientes para o deslinde da lide. Passo à análise do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados indevidamente inscritos em cadastro de proteção ao crédito pelo 

reclamado, por débitos nos valores de R$ 214,00 e R$ 232,28, alegando 

que desconhece os mesmos, uma vez que “não consumiu os serviços 

cobrados pela Promovida oriundos de tal débito” – fls. Num. 25071092 - 

Pág. 4, da defesa. Em defesa, o Reclamado alega que os débitos em 

comento são legítimos, uma vez que a Reclamante se cadastrou como 
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revendedora do BOTICÁRIO, e fez dois pedidos, de nº 93.406.872, 

referente à Nota Fiscal 285752, no valor de R$ 214,00, e ainda o pedido de 

n° 95.251.944, referente à Nota Fiscal 290572, no valor de R$ 232,28, 

contudo, encontra-se inadimplente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de 

relação jurídica entre as partes anexando documentos assinados pela 

autora, além das notas fiscais, com assinatura idêntica a da Reclamante, 

conforme os documentos por esta juntados nos autos. Ademais, além da 

Reclamante não trazer prova de que tenha efetuado o pagamento de seus 

débitos relativos às notas fiscais juntadas pelo Reclamado, ocultou tais 

informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível 

e  d o  T r a b a l h o  _ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Deste modo, não 

merece procedência o pedido de condenação do Reclamado por danos 

morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao inserir o 

nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débitos 

comprovados. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG 

(TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Quanto ao pedido contraposto 

formulado pelo Reclamado, tenho-o parcial procedente, visto que restou 

comprovada a legalidade do débito, contundo se restringido ao débito da 

ação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na inicial. 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

FORMULADO PELO RECLAMADO E O FAÇO PARA: CONDENAR a 

Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado o valor de R$ 446,28 

(quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do vencimento dos débitos. OPINO pela condenação da 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9 % sobre o valor 

da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9% sobre 

o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do 

CPC/2015. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004266-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVERTENDE PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004266-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

OSVERTENDE PEREIRA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Inicialmente, a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamante deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos áudios 

juntados na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.647,01 

(mil seiscentos e quarenta e sete reais e um centavo), com data de 

inclusão em 18/12/2017, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a instituição financeira demandada, uma vez que o serviço 

prestado nunca foi contratado. O reclamado, a seu turno, alega que o 

autor celebrou o contrato nº 7097660076128700 em 22/05/2017 para 

contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira, entretanto, 

sustenta que o reclamante não adimpliu os valores contratados, o que 

torna legítima a cobrança e a inserção de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito. Ao final, como pedido contraposto, pugna pela 

condenação do autor na condenação nas penas de litigância de má-fé. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que o 

reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes através da juntada da gravação da contratação em 

áudio em mp3, o que comprova a vínculo material entre as partes. Cumpre 

esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz 

respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que 

feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é 

considerada meio lícito de prova. Portanto, não há que se falar em prova 

ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica lato 

sensu não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. 

Deste modo, presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou 

a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo valores em aberto, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 
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faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013205-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRUZ FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013205-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JAQUELINE CRUZ FERNANDES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente no que tange a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamada deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por 

entender pela desnecessidade da realização de perícia diante da 

assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada 

nos documentos juntados na contestação. Portanto, afasto a preliminar de 

perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. Do mesmo modo, ressalto que no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 372,93 

(trezentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), com data de 

inclusão em 07/12/2016 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a empresa demandada, uma vez que o serviço prestado 

nunca foi contratado. A reclamada, por sua vez, alega que a cobrança é 

referente a contratação do cartão de crédito PRIVATE LABEL em 

14/11/2015. Sustenta que o reclamante pagou as primeiras parcelas do 

contrato, entretanto, deixou de adimplir as suas obrigações, assim, a 

inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito configura 

exercício regular de direito. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia e comprovou não apenas a celebração do negócio 

jurídico entre as partes litigantes como também a origem dos débitos que 

originaram a negativação. Visando demonstrar que de fato os serviços 

foram contratados pela parte autora, a reclamado juntou proposta para 

emissão do cartão, devidamente assinada pela autora, além de 

documentos pessoais da reclamante, bem como faturas de consumo (Id 

26766466). Vale frisar que a semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela aposta nos documentos representativos juntados na 

peça inaugural é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. A simples análise das alegações das partes, em confronto com 

os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte 

requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. 

Vale lembrar que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, 

tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do 

CPC. Outrossim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006267-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Presente o interesse de agir da parte autora, pois alega que desconhece 

qualquer contratação com o Banco Reclamado que pudesse justificar os 

descontos realizados em sua folha de pagamento. Com relação à 
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preliminar de incompetência suscitada pelo Banco Reclamado, rejeita-se, 

pois os documentos “contratos” por ele apresentados são suficientes 

para o deslinde da ação, não havendo necessidade de produção de prova 

pericial. Quando a preliminar de litispendência arguida, igualmente a rejeito, 

tendo em vista que o desconto citado pela parte autora nestes autos é 

diverso dos mencionados nos processos elencados no bojo da defesa. 

Superadas as preliminares arguidas pelo banco Reclamado, passo ao 

exame da prejudicial de mérito. Inaplicável o prazo decadencial do art. 26 

do CDC quando o consumidor alega falha na prestação dos serviços e 

pugna pela reparação dos danos morais e materiais. A teor da norma 

insculpida no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 

cinco anos a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

momento em que o reclamante teve ciência da lesão ou direito material. E, 

levando em consideração que os descontos começaram a ser realizados 

no ano de 2017 e tendo a autora tomado conhecimento a partir deste 

momento, não há falar-se em prescrição. Rejeitada as prejudiciais de 

mérito arguida pelo Banco Reclamado, passo ao exame do mérito. O cerne 

da presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação 

de serviço do Banco Reclamado, tendo em vista a alegação da parte 

autora de que “nunca requereu empréstimo consignado, cartão de credito 

ou qualquer outro serviço junto à requerida”, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência dos débitos, restituição de valores e a 

condenação do banco Reclamado por danos morais. A seu turno, o Banco 

Reclamado alegou não ter cometido nenhum ilícito, vez que a parte Autora 

contratou diversos empréstimos consignados conforme contratos e 

documentos apresentados na peça de defesa, pleiteando ao final pela 

improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados concluo que o Banco Reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

comprovou nos autos por meio de contratos, que a parte autora contratou 

diversos empréstimos consignados, os quais estão sendo descontados 

em sua folha de pagamento. No caso em análise ressalto ser 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso Ainda, a fim de corroborar suas informações o 

reclamado também juntou as Transferências Eletrônica Disponível (TED) na 

conta da autora, comprovando assim a disponibilidade dos valores 

contratados, documentos que sequer foram impugnados pela reclamante, 

motivo qual aceito como verdadeiras as alegações contidas na peça 

contestatória. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada, bem como que os descontos são 

devidos. Portanto, conclui-se a ausência de conduta ilícita por parte do 

Banco Reclamado que no exercício regular do direito realizou descontos 

dos empréstimos que foram contratados pela parte Autora. Dessa feita, 

tenho por improcedente os pedidos elencados na petição inicial, ante a 

comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO CUMULADA COM DANOS PATRIMONIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DESCONTOS EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

INOCORRENTES. - A alegação de fraude por parte do autor, de que não 

teria contratado com a parte ré, restou afastada pelos contratos trazidos 

aos autos. Hipótese de fraude inocorrente. - Comprovação de 

regularidade das contratações em nome do demandante. Assinaturas que 

não restaram impugnadas. - Ausente agir ilícito do demandado. 

Indenização por danos materiais e morais que não prospera. Mantida a 

sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082650250, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em: 19-12-2019). Por último, impende ressaltar que o reclamante 

não trouxe aos autos nenhuma prova de que havia quitado suas 

obrigações para com o reclamado, aliado ao fato de que ocultou tais 

informações em sua petição inicial. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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Processo nº 1012169-55.2019.8.11.0001 Reclamante: SEBASTIANA DA 

SILVA PEIXOTO Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. O 

Reclamado arguiu preliminar de conexão sob o argumento de que existe 

outra reclamação sob o nº 1012171-25.2019.8.11.000, em tramite no 8º 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá- MT, com as mesmas partes 

e causa de pedir, contudo, tal preliminar não deve prosperar, uma vez que 

os contratos discutidos nos processos são distintos. O Reclamado arguiu 

preliminar de indeferimento da petição inicial em face da ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, alegando que não 

há nos autos o extrato oficial do SPC. Indefiro o pedido, uma vez que em 

relação ao extrato subentende-se que o documento apresentado não 

obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros 

negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada 

pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, rejeito 

a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais em face da inserção de seu nome em 

cadastro de restrição de crédito promovida pelo Banco Reclamado, por 

débito no valor de R$ 376,73, ao argumento de que não possui nenhum 

débito com o mesmo. O Reclamado, em contestação, sustenta que a 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é 

oriunda da relação jurídica estabelecida entre as partes, através do cartão 

de crédito de nº 5274.6200.6700.5010 COMPCARD MASTERCARD 

NACIONAL, o qual possui débitos inadimplidos, motivo qual agiu no seu 

exercício regular de direito, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito 

capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e documentos a ele acostados, 

verifica-se que o Banco Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem do débito impugnado que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da parte autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Registro que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 
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por se tratar de prova única e produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Reclamante 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Vale 

ressaltar que, inobstante a existência de outra restrição anterior em nome 

da autora, a mesma está sendo discutida judicialmente através do 

processo nº 1012171-25.2019.8.11.000, conforme mencionado pelo Réu 

na defesa, não havendo que se falar em aplicabilidade da Súmula 385, 

STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, as restrições 

anteriores devem ser consideradas para fins de arbitramento de 

condenação, conforme entendimento jurisprudencial: "Ação declaratória 

de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. 

APONTAMENTOS ANTERIORES QUESTIONADOS JUDICIALMENTE. 

AFASTAMENTO SÚMULA 385, STJ. Insurgência do autor em face da 

sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a 

inexistência do débito, mas afastando pedido de danos morais. Aplicação 

da Súmula 385, STJ. Alegação de que apontamentos anteriores também 

são decorrentes de fraude. Prova de que inscrições são questionadas 

judicialmente. Acolhimento da pretensão. Fortes indícios de fraude. 

Apontamentos contemporâneos. Inaplicabilidade da Súmula 385, STJ. Dano 

moral in re ipsa. Arbitramento em R$ 2.000,00. Correção monetária desde 

a fixação. Súmula 362, STJ. Juros de mora desde o evento danoso. 

Súmula 54, STJ. Ação julgada procedente. Ônus sucumbenciais pela ré. 

Recurso provido. (Processo: APL 00115867420138260100 SP 

0011586-74.2013.8.26.0100 - Relator(a): Carlos Alberto de Salles- 

Julgamento: 18/12/2015- Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado - 

Publicação: 19/12/2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2- 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescida de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito 

em julgado, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006294-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIO JOSE RIBEIRO TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. No caso em 

apreço, ressalto que não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. II – PRELIMINAR 

Inicialmente, a reclamada alega que o extrato de negativação apresentado 

pelo autor não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e 

requer a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida, 

uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, 

conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. Com 

efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas 

exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. III - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por pendência financeira no valor R$ 151,63 (cento e 

cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) disponibilizado em 

11/04/2019. Neste sentido, argumenta que desconhece o referido débito, 

uma vez que não solicitou nenhum serviço junto à concessionária. A 

reclamada, em contestação, alega a existência de contrato de prestação 

de serviços de energia elétrica firmado pela autora da qual constam 

débitos em aberto, portanto, não há o que se falar em ato ilícito. Ao final, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao 

pagamento do valor inadimplido, além da condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o 

contrato firmado pelo autor referente à unidade consumidora em 

discussão, ainda, sequer trouxe o histórico de contas do cliente ou ainda 

o número da unidade consumidora que seria de titularidade do autor, como 

costuma fazer em casos semelhantes. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Por outro lado, 

melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de 

danos morais. Em consulta ao sistema PROJUDI vislumbra-se que existem 

diversas ações em nome da parte autora onde também discute a 

inexistência de relação jurídica com outras empresas, assim, pode-se 

observar que em algumas demandas, a exemplo do processo nº 

514787620148110001, o feito foi julgado improcedente, razão pela qual a 

negativação discutida naqueles autos, datada de 11/08/2013, portanto, 

preexistente ao débito ora discutido, não foi declarado indevido. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. De 
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outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

também não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante, e, por conseguinte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida no valor de R$ 151,63 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e 

três centavos) e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

OPINO pela improcedência do pedido contraposto. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito em julgado, 

proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014158-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE BARBOSA WADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014158-96.2019.8.11.0001 Reclamante: ARIANE BARBOSA 

WADA Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

“preliminar” de indeferimento da inicial arguida pelo Banco Reclamado sob 

a alegação de que a Autora deveria instruir o processo com o extrato 

oficial do SPC ou SERASA. Ou seja, deveria o próprio Banco Reclamado 

ter juntado ao processo o extrato original do SPC/Serasa, para lastrear 

sua alegação de inconsistência do comprovante trazido pela parte autora. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pelo Banco Reclamado, por débito no 

valor de R$625,27, com a alegação de que desconhece o mesmo. O 

Reclamado, em defesa, alega que a cobrança é referente à utilização dos 

seus serviços, através do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO 

(SEG) sob nº 5067 XXXX XXXX 1304, do qual consta débito inadimplido, o 

que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Com a defesa, junta faturas onde 

consta que os pagamentos de alguma destas ocorriam por meio de débito 

em conta corrente. Pugna pela improcedência da ação. Em razão de se 

tratar de relação de consumo aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem. Da análise dos documentos acostados ao 

processo verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e juntou as 

faturas oriundas do cartão de crédito em nome da Reclamante, em quais 

algumas constam que o pagamento seria debitado na conta corrente, e, 

portanto, em débito em conta da Autora, alegação e documento este não 

impugnado pela mesma. Isto posto, deveria trazer a autora nos autos o 

extrato da sua conta para comprovar que não ocorreram pagamento em 

débito automático na conta mencionada, contudo não o fez. Ademais, a 

Reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado o 

pagamento de seus débitos, aliado ao fato de que ocultou tais informações 

em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em inscrição indevida. Corroborando: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE 

DIREITO.(...) (TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho _RI 

000212134201481601810 PR 0002121-34.2014.8.16.0181/0, publicado em 

19/08/2015)”. Deste modo, não merece procedência o pedido de 

condenação do Banco Reclamado, por danos morais, porquanto não 

restou comprovada conduta ilícita da ré ao inserir o nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito comprovado ser de sua 

responsabilidade. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na petição 

inicial. OPINO pela condenação da Reclamante à pena de litigância de 

má-fé que fixo em 9,9 % sobre o valor da causa, a ser revertido em favor 

da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015823-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYLA FERNANDA MOURA QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F K W G COLEGIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1015823-50.2019.8.11.0001 Reclamante: RHAYLA 

FERNANDA MOURA QUERINO Reclamado: F K W G COLEGIO LTDA - ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte reclamada. 

Cumpre destacar que de acordo com o art. 370 do CPC cabe ao 

magistrado determinar de oficio ou a requerimento das partes as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, estando, ainda, autorizado a 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização 

por dano moral ao argumento de inscrição indevida do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito em 29/06/2018 por débito oriundo 

a mensalidade 07/2017, já pago desde 17/07/2017, conforme documentos 

anexados junto a inicial. Informa ainda que a sua filha, menor, estuda na 

escola Ré, e que o contrato encontra-se em seu nome, mas o pagamento 

é realizado pelo genitor, e que, este a informou que no mês 07/2017 não 

conseguiu realizar o pagamento pelo boleto, uma vez que foi devolvido, e 

após a empresa enviar os dados bancários, em 17/07/2017 fez o 

pagamento direto na conta informada pela mesma, e diante da inexistência 

de débito, a inscrição foi indevida. Requer indenização por danos morais. 

A Reclamada, em contestação, aduz que não cometeu ato ilícito, uma vez 

que a Autora não pagou o boleto por onde ocorrem os pagamentos à 

escola e que fez direto transferência bancária sem autorização da Ré, 

motivo qual requer a improcedência da presente ação. Em razão de se 
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tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Isto porque incumbe a Reclamada provar a veracidade de suas alegações 

na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. Contudo, da análise do processo 

verifica-se que a Reclamada não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a legalidade da inscrição do nome da Reclamante em órgãos 

de proteção ao crédito realizada em 29/06/2018 uma vez que o débito já 

estava pago desde 07/2017, conforme extrato juntado com a inicial. Não 

prospera a alegação da Reclamada de que não autorizou a transferência 

bancária, uma vez que foi a mesma quem forneceu os dados, outrossim, a 

filha da Autora estuda na escola, e por óbvio diante da suposta 

inadimplência em 2017, não conseguiria realizar nova matrícula, mesmo 

porque, não houve nenhuma cobrança realizada à Autora. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados da Reclamante em cadastro de proteção ao crédito 

por débito já quitado, devendo reparar os danos a ela causados, os quais, 

sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante por danos morais 

no valor de R$ 6.000,00 (sei mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 

25875946. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523,§1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio Cesar 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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Processo Número: 1012138-35.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012138-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOELMIR NUNES MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O Reclamante alega na petição inicial que 

após tomar conhecimento da negativação de seus dados pela reclamada 

realizou a quitação do débito para obter financiamento, entretanto, mesmo 

após o pagamento dos valores negativados os seus dados permaneceram 

registrados nos órgãos de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos que o instruem, verifico que embora a reclamante estivesse, 

de fato, inadimplente na data da inclusão de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, os comprovantes de pagamento juntados pelo autor 

demonstram que as valores inadimplidos foram quitados em 30/09/2019 (id 

nº 25010633), entretanto, vislumbra-se que a reclamada manteve os 

dados do reclamante inscritos no cadastro de proteção ao crédito. Assim, 

adotada contra o consumidor restrição de ordem comercial, ou 

simplesmente não tendo sido ela em prazo razoável excluída após o 

cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de embasar édito 

reparatório. Ademais, vale frisar que é incumbência do CREDOR 

providenciar o cancelamento da anotação negativa do nome do devedor 

em cadastro de proteção ao crédito quando paga a dívida, entendimento 

este que já foi inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 548 STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (STJ. 2 ª Seção. 

Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.) No mesmo sentido: 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO 

EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, 

SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 

ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Deste modo, 

os danos que incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, 

independem de demonstração, de maneira que, por evidente, não há que 

se exigir da reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação 

postula. Além do mais, é sempre útil lembrar que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo/serviços é 

objetiva e configura-se independentemente da caracterização da culpa, 

sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já 

dito, é, neste caso, presumido. E M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE 

COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1.A recorrente não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, 

de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da 

negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.2.Na hipótese, a 

manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o 

que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos 

artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC.3.Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa.4.Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito.5.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( Processo nº 

8010981-92.2013.8.11.004, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). 

Deste modo, sendo ilícita a conduta do reclamado que manteve 

indevidamente o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes depois 

de quitada a dívida, a obrigação de indenizar deve ser reconhecida. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para CONDENAR o 

reclamado a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito 

em julgado, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 
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autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014728-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014728-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

BRUNO HENRIQUE PEREIRA CIRINO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C Trata-se de reclamação onde a causa de 

pedir funda-se no pedido de ressarcimento dos valores cobrados 

indevidamente a título de taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), devendo a restituição ser realizada na forma dobrada nos termos 

do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como, indenização 

pelos danos morais sofridos. A reclamada, em síntese, afirma que todos 

os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado foram cumpridos, 

ainda, sustenta que os serviços foram contratados de forma livre pela 

reclamante, razão pela qual não há se falar em abusividade ou em 

cobrança indevida. Pugnam, ao final, pela improcedência da ação. Da 

analise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que as 

reclamadas não prestaram as informações de forma adequada, não 

especificando em contrato a que se refere o valor denominado taxa SATI 

restando caracterizado desrespeito ao dever de informação prevista no 

art. 6º, III do CDC. De início, é salutar esclarecer que o Serviço de 

Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI) refere-se a cobrança de serviços 

prestados antes da assinatura do contrato de promessa de compra e 

venda do imóvel, assim, as incorporadoras cobram dos 

promitentes-compradores um valor para ressarcir os custos de sua 

prestação (ex: pagamento de funcionários para exame dos documentos, 

análise de crédito, esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das 

cláusulas dos contratos e condições do negócio). Neste sentido, em sede 

de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela 

abusividade da cobrança da referida taxa: É abusiva a cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 (recurso repetitivo). Naquela 

oportunidade, entendeu-se que a assessoria prestada ao consumidor por 

técnicos vinculados à incorporadora constitui prestação de um serviço 

inerente à celebração do próprio contrato, tratando-se de condição ínsita à 

celebração do negocio jurídico e não um serviço autônomo que 

justificasse a cobrança a maior, assim, o pagamento da taxa configura 

violação aos deveres de lealdade e transparência, impostos pela boa-fé 

objetiva, violando o que dispõe o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa 

do Consumidor: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A propósito, o próprio 

Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) considera abusiva a 

cobrança nos termos da Resolução nº 1.256/2012: Art. 3º. É vedado aos 

inscritos no Regional cobrarem de seus clientes, para si ou para terceiros, 

qualquer taxa a título de assessoria administrativa jurídica ou outra, assim 

como devem denunciar ao Regional a cobrança de tais taxas quando 

feitas pelo incorporador, pelo construtor ou por seus prepostos. Não 

obstante a ilegalidade da cobrança da taxa SATI, o pedido de restituição 

do valor desembolsado, em dobro, não encontra amparo legal para seu 

deferimento. Isso porque o pagamento em dobro previsto no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a 

demonstração de má-fé, o que não ocorreu na espécie. Portanto, o valor a 

ser restituído é de R$ 800,00 (oitocentos reais), como se observa do 

extrato de pagamento acostado no id nº 25618131. Por outro lado, no que 

tange ao pedido de indenização por danos morais tenho que o mesmo não 

restou evidenciado, tendo em vista que o caso dos autos trata de hipótese 

de mero descumprimento contratual que, por si só, não configura o abalo 

moral. No caso em tela, não se discute que a cobrança indevida do valor 

gera situação desagradável, mas por si só não justifica o pleito 

indenizatório, ainda mais considerando que a autora não relatou nenhum 

acontecimento extraordinário advindo desse fato, assim, a cobrança da 

tarifa indevida não é capaz de comprometer a higidez psíquica da autora, 

configurando, apenas, mero dissabor tolerável da vida cotidiana. Não foi 

igualmente comprovado em concreto eventuais lesões aos direitos da 

personalidade da autora. Ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso 

I, do CPC, uma vez que a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, não afasta a necessidade de comprovação mínima dos 

fatos constitutivos do direito, pela parte autora. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. MCMV. 

TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO PROMITENTE-COMPRADOR. 

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 

RECURSO ESPECIAL N. 1.551.956/SP, JULGADO SOB OS EFEITOS DE 

RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006828396, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/02/2019). 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO IMOBILIARIO – COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA SATI – 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – 

ILEGALIDADE NA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE 

FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante já pacificado o 

entendimento do STJ, é abusiva a cobrança de serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração 

de promessa de compra e venda de imóvel, pois a intenção de contratar 

um advogado para dar assessoria jurídica em um negócio imobiliário deve 

ser ato voluntário praticado pelo consumidor e não uma imposição da 

vendedora a qual destina seu próprio corpo jurídico para atuar na compra 

e venda. Em análise dos autos, vislumbra-se que restou comprovada o 

pagamento do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo Recorrente, 

o que não foi impugnado pelo Recorrido, devendo ser reconhecido o dano 

material. A devolução dos valores deve se dar de forma simples, uma vez 

que não restou configurada a ocorrência de má-fé e engano justificável. 

No que tange ao dano moral, a mera cobrança de taxa indevida, por si só, 

não configura o dever de indenizar. Assim, não restou comprovado nos 

autos o dano extrapatrimonial ou qualquer situação vexatória vivenciada 

pelo Recorrente, não havendo que se falar em indenização por danos 

m o r a i s .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

190579120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - DECLARAR indevidos os 

valores cobrados da reclamante a título de taxa de serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI); 2 - CONDENAR a reclamada a RESTITUIR o valor 

pago indevidamente pelo consumidor na importância de R$ 800,00 

(oitocentos reais) de forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 STJ); 3 - OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015105-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1015105-53.2019.8.11.0001 Reclamante: ANTONIO BATISTA 

DOS SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. O reclamado 

suscitou preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de o documento 

anexado pelo Autor não ser extrato oficial, uma vez que ausente 

quaisquer dos vícios elencados no parágrafo único do art. 330 do CPC, 

motivo qual a rejeito. Outrossim, subentende-se que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, 

rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Passo ao 

julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais 

em face da inserção do seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pelo Banco Reclamado, por débito no valor de R$ 213,36, com a 

alegação de que desconhece o mesmo. O Banco Reclamado, em defesa, 

aduz que o débito é legítimo e que os fatos narrados na inicial não gera 

indenização por dano moral, motivo qual requer a improcedência da ação. 

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados, verifica-se que o Banco 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não juntou qualquer documento capaz de demonstrar 

a relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da inscrição dos 

dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito. Vale registrar 

que o Reclamado sequer informou o número da conta ou cartão 

supostamente contratado que pudesse originar a restrição impugnada, e 

tampouco juntou as faturas inadimplidas, motivo qual aceito como 

verdadeira as alegações do Reclamante na petição inicial. Logo, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Reclamante decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, a 

restrição impugnada deve ser declarada ilegal. Dito isto, inobstante a 

existência de outra restrição em nome do Autor, conforme faz prova o 

extrato apresentado nos autos impende ressaltar que esta se deu em data 

posterior à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 

do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, as 

restrições posteriores devem ser consideradas para fins de arbitramento 

de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 

14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente 

a entrada da Lei 13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a 

ausência de demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, 

ônus que lhe incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar 

o cadastro realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo 

qualquer inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a 

aplicação da presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A 

contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a 

dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para 

que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a 

observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, 

além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Por fim, 

indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado pelo Reclamado, uma 

vez não comprovada à relação jurídica entre as partes. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência da restrição objeto da 

ação; 2- CONDENAR o Reclamado a indenizar ao Reclamante por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescida de juros legais a partir do evento danoso, 3- OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé formulado pelo 

Reclamado. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado a partir do trânsito em julgado, proceder à exclusão do nome do 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal
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Processo nº 1014831-89.2019.8.11.0001 Reclamante: RODRIGO 

RODRIGUES BARBOS RANDO Reclamado: BANCO BRADESCO 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção do seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pelo Banco 

Reclamado, por débitos no valor de R$ 75,36 e R$ 80,94, com a alegação 

de que desconhece os mesmos. O Banco Reclamado, em defesa, aduz 

que não praticou nenhum ato ilícito e que pode ter ocorrido fraude, motivo 

qual requer a improcedência da ação. Contudo, não convence o 

argumento de que se houve culpa de terceiro e de que a parte ré também 

seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade 

prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o seu erro foi grave, 

pois, considerando os riscos da sua atividade comercial não adotou 

maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, 

deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais 

fornecidos. Logo, se a parte demandada foi induzida em erro por terceiro 

caberá procurar deste a reparação, uma vez que a contratação em 

questão, mesmo sem haver o dolo no seu agir, causou prejuízos de ordem 

moral à parte autora, tendo em vista a indevida inscrição do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem. Analisado o processo e documentos a ele acostados, verifica-se 

que o Banco Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 
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competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou qualquer documento capaz 

de demonstrar a relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da 

inscrição dos dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito. 

Vale registrar que o Reclamado sequer informou o número da conta ou 

cartão supostamente contratado que pudesse originar a restrição 

impugnada, e tampouco juntou as faturas inadimplidas, motivo qual aceito 

como verdadeira as alegações do Reclamante na petição inicial. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Reclamante decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, a 

restrição impugnada deve ser declarada ilegal. Dito isto, inobstante a 

existência de outra restrição em nome do Autor, conforme faz prova o 

extrato apresentado nos autos impende ressaltar que esta se deu em data 

posterior à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 

do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, as 

restrições posteriores devem ser consideradas para fins de arbitramento 

de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 

14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente 

a entrada da Lei 13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a 

ausência de demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, 

ônus que lhe incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar 

o cadastro realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo 

qualquer inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a 

aplicação da presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A 

contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a 

dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para 

que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a 

observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, 

além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência da restrição objeto da ação, 2- CONDENAR o Reclamado a 

indenizar ao Reclamante por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a qual deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescida de juros legais a partir do 

evento danoso. Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juíz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010140-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010140-32.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ROSEMARY LIMA DE ARAUJO Reclamados: TIM CELULAR S.A S E N T E N 

Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes nestes autos (ID. 25617660), e, 

com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013032-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUTON MIGUEL NINOMIYA (EXECUTADO)

ANA PAULA TEODORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013032-11.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIANA Reclamados: ANA PAULA 

TEODORO e GLAUTON MIGUEL NINOMIYA S E N T E N Ç A HOMOLOGO 

por sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes nestes autos (ID. 25957981), e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes 

Juíza Leiga Vistos Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ARRUDA CORBANI (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO(A))

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007318-70.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO Reclamante: LETICIA ARRUDA 

CORBANI Reclamada: MM TURISMO & VIAGENS S.A S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Reclamada, uma vez que 

por envolver relação de consumo a responsabilidade civil a ser apurada 

na presente demanda é objetiva e solidária entre todas as empresas que 

participaram da prestação do serviço. Passo ao exame do mérito. Os 

Reclamantes alegam na petição inicial: -que adquiriram duas passagens 

aéreas com data de embarque prevista para 30/08/2019 na cidade de São 
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Paulo com destino à Cuiabá, no valor de R$ 302,08 (trezentos e dois reais 

e oito centavos), - que no mês de abril/2019 teve conhecimento que o voo 

contratado havia sido cancelado, -que tentou resolver 

administrativamente, requerendo o reembolso das passagens, contudo 

lhes foi negado à restituição, sendo necessário comprar outras 

passagens por conta própria, - que não foi reembolsado os valores das 

passagens aéreas, bem como em razão da alteração do horário do voo, 

tiveram gastos extras com alimentação, motivo qual ingressam com a 

presente ação, pleiteando indenização pelos danos morais e materiais. Em 

sua defesa, a Reclamada, sustenta que o fato ocorrido se deu em razão 

de que a empresa Avianca entrou em recuperação judicial, em 12/2018, 

ocorrendo cancelamento de seus voos, o que, portanto exclui suas 

responsabilidades em razão de culpa exclusiva de terceiro, não havendo, 

portanto que se falar em danos morais tampouco material. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe a Reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que restou incontroverso o 

cancelamento do voo contratado pelos Autores, no dia 30/08/2019, com 

destino a Cuiabá/MT, fato que lhes causou vários prejuízos, já que não 

tiveram nenhuma assistência pela Reclamada, além de que foram 

obrigados a contratar novas passagens aéreas, e, ainda, ter gastos 

extras com alimentação e hospedagem, enquanto aguardavam o 

embarque. Contudo, registra-se que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, 

tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, uma 

vez que a alegação de que a Avianca encontra-se em recuperação 

judicial, não a eximi de cumprir com a obrigação pactuada com a 

Reclamante, em razão do risco do empreendimento. Corroborando: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM – 

CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

COMPANHIA AÉREA – FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A 

RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM – ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO – (...) Pela 

teoria do rico do empreendimento, o cancelamento do voo por motivo de 

recuperação judicial da companhia aérea não afasta a responsabilidade 

da agência de viagens que de algum modo participa da cadeia de 

fornecimento do serviço, configurando fortuito interno. (..) (TJ- MS – AI: 

14057875420198120000, MS 1405787-54.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de publicação: 09/08/2019)” A situação emanada do processo 

configura, à toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, a situação vivenciada pelos Reclamantes é decorrente do 

descaso, que gerou desconforto, aflição e transtornos por 

responsabilidade da Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível 

de indenização por danos morais. Neste sentido: “Ementa: APELAÇÃO – 

AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – 

Pretensão de que seja reconhecida a ilegitimidade e irresponsabilidade da 

ré pelos danos experimentados pelos autores – Cabimento parcial – 

atribuído defeito à prestação de serviço pela ré, evidente a sua 

legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual – Defeito 

na prestação do serviço, que consiste no irregular cancelamento de 

passagem aérea – dano material que corresponde somente ao valor 

despendido com a aquisição de novos bilhetes e com alimentação durante 

a escala não programada – Defeito que enseja a ocorrência de dano moral 

indenizável – situação que extrapola ao mero aborrecimento – indenização 

mantida em R$ 5.000,00 para cada autor – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(TJ-SP- 10022401120168260704 SP 1002240-11.2016.8.26.0704 (TJ-SP) 

Data de publicação: 06/11/2017)”. Do mesmo modo, os Reclamantes 

comprovaram os danos materiais em razão do cancelamento, conforme os 

recibos de aquisição de novas passagens, alimentação, e hospedagem 

trazidos ao processo, razão pela qual a Reclamada deve reembolsar os 

valores despendidos pelos Reclamantes. Isto posto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

1 - CONDENAR a Reclamada a indenizar os Reclamantes pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, o 

qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. 2 - CONDENAR a 

Reclamada PAGAR aos RECLAMANTES o valor de R$ 802,88 (oitocentos 

e dois reais e oitenta e oito centavos), o qual deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do 

desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani 

de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008941-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JOAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008941-72.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME- Reclamada: JOSUE JOÃO DE 

OLIVEIRA S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes nestes autos 

(ID. 25804337), e, com supedâneo no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012001-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BENEDITA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012001-53.2019.8.11.0001 Reclamante: BERENICE 

BENEDITA OLIVEIRA Reclamado: BANCO BMG S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Afasto a 

prejudicial de decadência arguida pelo Reclamado, pois a Reclamante está 

se insurgindo contra descontos indevidos em sua folha de pagamento, 

uma vez que afirma já ter quitado o empréstimo contratado, situação esta 

que lhe gerou danos de ordem material e moral. De fato, trata-se de defeito 

de segurança, em que há cobrança ilícita, capaz de ensejar dano à 

pessoa do consumidor, daí porque não incide o prazo decadencial de 

trinta dias. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO 

CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. 

O art. 26 , II , do Código de Defesa do Consumidor , refere-se 

expressamente à reclamação por vícios do produto ou do serviço, não 

devendo ser aplicado ao caso no qual se busca, além da anulação do 

contrato, a reparação pelos danos causados ao consumidor. Decadência 

afastada. 2. Situação dos autos em que deve ser aplicado o art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor em relação ao prazo prescricional: 

"Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria". 3. Prescrição não configurada. 4. Recurso 

provido. Sentença anulada. (TJ-MA - Apelação APL 0463672014 MA 

0001377-63.2014.8.10.0033 (TJ-MA)_ Data de publicação: 10/09/2015)”. 

Passo a analise do mérito. A Reclamante alega, na petição inicial, que 

contratou um empréstimo consignado com o Banco Reclamado em 

11/2011, no valor de R$ 1.701,00, sendo os descontos realizados em 48 

parcelas, contudo, que até a presente data os descontos permanece, 

ultrapassando 91 parcelas, motivo qual, pleiteia a restituição em dobro dos 

valores cobrados após a quitação do contrato e ainda indenização por 

danos morais. O Reclamado, em defesa, alega que as partes firmaram 

contrato através do BMG Card n.º 5313091517074028, utilizando o cartão 

de crédito referente ao contrato, inexistindo o dever de restituição de 

valores de parcelas e o dever de indenizar. Pugna pela improcedência da 

ação. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual o 

Reclamado encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que a Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inobstante a regra apontada, tenho que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), eis que a Reclamante apresentou os extratos bancários que 

comprovam os descontos mensais após as 48 parcelas pactuadas com o 

Banco, data esta não impugnada na defesa, ao passo que o Reclamando 

não comprovou a legalidade nos descontos realizados até a presente 

data, que perfaz 91 parcelas, e, portanto, acima do pactuado. No mais, o 

Reclamado não impugna especificamente ou contrapõe os extratos 

apresentados, tampouco as alegações da Autora quando a quitação do 

contrato. Friso, ainda, que o demandado deixou de juntar o contrato para 

indicar a regularidade da contratação. Diante disso, resta demonstrado 

que o Reclamado efetivou cobranças muito além do contratado pela 

Reclamante e, portanto, deve ser responsabilizado pelos prejuízos 

sofridos pela mesma, em consonância com o disposto no art. 14, par. 1º, I 

e II do CDC, devendo restituir em dobro os valores cobrados a maior, 

enquadrando-se no disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC. No 

mais, denota-se que restou demonstrado o descaso para com a 

consumidora, o qual ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, 

atingindo a Reclamante em seu íntimo, devendo o Reclamado indeniza-la 

pelos danos morais sofridos. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO 

DE MILITAR DA RESERVA. PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO QUE 

JÁ HAVIA SIDO QUITADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

Responsabilidade objetiva do réu pelos prejuízos causados. Dano moral 

que resulta da própria situação noticiada, prescindindo de prova do 

prejuízo em concreto. Restituição em dobro dos valores descontados por 

engano inescusável. Quantum reparatório. Fixação na origem em patamar 

suficiente à compensação dos danos suportados pelo autor e à finalidade 

pedagógica do instituto, sem contudo representar um gravame exagerado 

para a instituição financeira requerida. Honorários advocatícios 

sucumbenciais. Arbitramento pelo Juízo da causa em montante capaz de 

remunerar dignamente o profissional da advocacia, sem denotar qualquer 

desprestígio à nobre atividade. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação 

Cível, Nº 70078145398, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 25-10-2018)”. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: DECLARAR INEXISTE O 

DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS referente ao contrato objeto da ação, 

BMG Card n.º 5313091517074028; CONDENAR o Reclamado a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00, o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação, CONDENAR o Reclamado a 

restituir à Reclamante, em razão dos descontos indevidos, a quantia de 

R$5.305,02, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir da data dos respectivos descontos. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007845-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA QUEIROZ CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1007845-22.2019.8.11.0001 Reclamante: VANESSA 

APARECIDA QUEIROZ CASTILHO Reclamada: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao julgamento do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em face das 

inserções de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela Reclamada, por débitos no valor total de R$ 2.278,15, conforme 

extrato anexado junto a inicial, ao argumento de que desconhece os 

mesmos, uma vez que não mantem relação jurídica com a empresa. A 

Reclamada sustenta que não há que se falar em dano moral, e que o 

presente caso se trata apenas de um mero aborrecimento, outrossim que 

existe outra inscrição realizada em nome da Reclamante e feita por outra 

empresa, pugnando assim pela improcedência da ação. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Pois bem. Da análise dos documentos acostados ao 

processo, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

não comprovou a legalidade nas inscrições realizadas em nome da 

Reclamante, uma vez que não comprovou a relação jurídica entre as 

partes. Importante registrar que a Reclamada sequer discorreu sobre o 

fato alegado na inicial, mas tão somente que inexiste dano moral no caso. 
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Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte das 

Reclamadas ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos não comprovado de sua responsabilidade, 

tornando cabível a desconstituição dos mesmos. Outrossim, inobstante a 

existência de outra restrição em nome da Autora, conforme comprovado 

pela Ré e não impugnado pela Autora, impende ressaltar que esta se deu 

em data posterior às discutidas nos autos, não podendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, 

as restrições posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos, 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito apenas no que 

se refere aos débitos discutidos nestes autos, contados a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa FIXA no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella 

Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013208-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013208-87.2019.8.11.0001 Reclamante: JOSE MARIA DA 

SILVA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral, uma vez que se trata de matéria 

exclusiva de direito, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte reclamada. A 

Reclamada arguiu preliminar de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, pedido este que indefiro visto que o documento 

apresentado pela parte autora no ID. 25292312, não obsta a defesa da ré, 

que alegando inconformidade nos registros negativos constante do 

mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. A parte reclamada arguiu ainda “preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova” e, em razão da mesma se 

confundir com o mérito da lide com ele será analisada. Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em face da 

inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 1.393,55, ao argumento de que 

desconhece o mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta que o 

Autor contratou os seus serviços de telefonia através da linha telefônica 

nº (65) 3055-2636, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das 

faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o dever de 

indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da análise do 

processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

de comprovar a contratação e utilização dos serviços que presta pela 

parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Vale 

ressaltar que, inobstante a existência de outra restrição anterior em nome 

da autora, a mesma está sendo discutida judicialmente através do 

processo nº 1010807-18.2019.8.11.0001, não havendo que se falar em 

aplicabilidade da Súmula 385, STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, as restrições anteriores devem ser consideradas para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c 

indenização por danos morais. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

RECONHECIDA. DANOS MORAIS. APONTAMENTOS ANTERIORES 

QUESTIONADOS JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO SÚMULA 385, STJ. 

Insurgência do autor em face da sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, declarando a inexistência do débito, mas afastando 

pedido de danos morais. Aplicação da Súmula 385, STJ. Alegação de que 

apontamentos anteriores também são decorrentes de fraude. Prova de 

que inscrições são questionadas judicialmente. Acolhimento da pretensão. 

Fortes indícios de fraude. Apontamentos contemporâneos. Inaplicabilidade 

da Súmula 385, STJ. Dano moral in re ipsa. Arbitramento em R$ 2.000,00. 

Correção monetária desde a fixação. Súmula 362, STJ. Juros de mora 

desde o evento danoso. Súmula 54, STJ. Ação julgada procedente. Ônus 

sucumbenciais pela ré. Recurso provido. (Processo: APL 

00115867420138260100 SP 0011586-74.2013.8.26.0100 - Relator(a): 

Carlos Alberto de Salles- Julgamento: 18/12/2015- Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado - Publicação: 19/12/2015)”. Rejeito o pedido 

contraposto, bem como de litigância de má-fé formulado pela reclamada, 

uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela 

mesma ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito não comprovado nos autos. Rejeito ainda o pedido de litigância 

de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que a 

litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, não 

sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte reclamada 

entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte do 

patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, parágrafo 

único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA 

DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA 

(TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível violação dos 

artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da Constituição 

Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento para 

determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 
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parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar ao Reclamante por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012417-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEO FLAVIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT17643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012417-21.2019.8.11.0001 Reclamante: LEO FLAVIO 

COSTA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte reclamada. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização 

por dano moral ao argumento de manutenção indevida do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito em 14/10/2019, por débito já pago em 

10/10/2019, conforme documentos anexados junto a inicial. Informa que 

firmou acordo de seus débitos junto à Reclamada em 08/10/2019, com 

data de vencimento em 10/10/2019, o que foi pago no dia do vencimento, 

contudo a Reclamada inscreveu o seu nome no dia 11/10/2019, ou seja, 

um dia após o pagamento do débito, que foi realizado dentro do prazo de 

vencimento. A Reclamada, em contestação, aduz que é possível inscrever 

o nome de inadimplentes no cadastro de proteção ao crédito, e que a 

jurisprudência tem estipulado prazo de 5 (cinco) dias para a exclusão, e 

que portanto, não há que se falar em danos, motivo qual requer a 

improcedência da presente ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Isto porque incumbe a 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II 

do CPC/2015. Contudo, da análise do processo verifica-se que a 

Reclamada não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade da inscrição do nome do Reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito realizada em 11/10/2019, após o pagamento do débito em 

10/10/2019, dentro da data de vencimento do mesmo. Vale registrar, que, 

o débito foi quitado em 10/10/2019 e o extrato juntado nos autos 

comprovando a manutenção foi emitido em 14/10/2019, ou seja, a empresa 

inscreveu indevidamente o nome do Autor, uma vez que no momento da 

inscrição este não possuía débito com a Ré, e ainda, até o dia 14/10/2019 

o nome não havia sido excluído do cadastro de proteção ao crédito. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por débitos já quitado, devendo reparar os danos a ele 

causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014686-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WERMERSON JORGE DA PAIXAO PINTO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente no que tange a preliminar de incompetência arguida 

pela parte autora em sua impugnação deve ser rejeitada tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um 

juízo de convicção. Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta 

por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de 

perícia diante da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e 

aquela lançada nos documentos juntados na contestação. Portanto, afasto 

a preliminar de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro no disposto nos 

artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Do mesmo modo, ressalto que no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 1.774,72 (mil setecentos e setenta e quatro reais e 

setenta e dois centavos), com data de inclusão em 16/07/2019 promovido 

pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido 

débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada, 

uma vez que o serviço prestado nunca foi contratado. A reclamada, por 

sua vez, alega que a cobrança é referente a adesão ao cartão de crédito 
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– CARTÃO AMANCO. Aduz que diante da utilização do crédito e do não 

pagamento da totalidade do contrato, o saldo devedor do autor foi 

aumentando o que culminou na sua inscrição junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, deste modo, a inclusão de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito configura exercício regular de direito. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e comprovou não 

apenas a celebração do negócio jurídico entre as partes litigantes como 

também a origem dos débitos que originaram a negativação. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

a reclamado juntou ficha cadastral/proposta cartão de crédito nº 

19882790, devidamente assinada pelo autor (Id 27280101). Vale frisar que 

a semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta 

nos documentos representativos juntados na peça inaugural é visualizada 

a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. A simples análise 

das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a 

existência da relação jurídica entre os litigantes. Vale lembrar que a 

inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que 

cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Outrossim, não 

há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, 

artigos 54 e 55). Condeno o autor por litigância de má-fé a pagar a multa 

de 4% do valor atualizado da causa e honorários advocatícios no valor de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 81, do Código 

de Processo Civi Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito 

em Substituição
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Processo nº 1013935-46.2019.8.11.0001 Reclamante: EVANILDO DE 

PINHO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por danos 

morais, sob a alegação de que o Banco Reclamado bloqueou na sua conta 

o valor de R$ 2.000,00, além de bloquear também a conta, sem nenhuma 

notificação, e, apesar de ter realizado reclamação administrativa, não 

houve êxito, sendo informada que o bloqueio ocorreu por suspeita de 

fraude. Por sua vez, o banco reclamado em sua defesa assevera que, o 

Autor jamais entrou em contato com o Banco, e que não há danos a ser 

indenizado, motivo qual requer a improcedência da ação. Tratando-se de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. No caso em comento, resta incontroverso o bloqueio da conta 

do autor, contudo, verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, II, do CPC, e não 

comprovou a legalidade no bloqueio da conta Autor, tampouco no bloqueio 

do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, não prospera a 

alegação do Réu de que o Autor não entrou em contato para informar a 

situação aqui relatada, uma vez que junto com a inicial foi anexado os 

protocolos de reclamação administrativa (ID. 25441078). Assim, inconteste 

a falha na prestação do serviço cometido pelo Reclamado ao efetuar o 

bloqueio da conta do Autor e do dinheiro lá depositado, sem motivo 

plausível, tampouco sem prévia notificação, devendo reparar os danos 

causados em razão de sua conduta, conforme preleciona o art. 14 do 

CDC, vez que tal situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE 

CRÉDITO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO. SUSPEITA DE FRAUDE. FALTA 

DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR DO CARTÃO. DANOS MORAIS. 

Reconhecido o dever de reparar danos morais em razão do bloqueio e 

cancelamento de cartão de crédito sem a prévia notificação do titular, a 

fixação do valor deve considerar, especialmente, as circunstâncias de 

fato inseridas no caso concreto. Hipótese em que foram alegados, 

genericamente, transtornos e constrangimentos vivenciados quando da 

tentativa de utilização do cartão nas operações rotineiras, sem a indicação 

de circunstância excepcional a agravá-los, como seria o caso da 

necessidade de uso no exterior ou da impossibilidade de acesso a moeda 

corrente. Indenização fixada a partir de critérios de razoabilidade e 

adequação às circunstâncias do caso concreto. Condenação específica 

mantida em R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sentença confirmada. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005476759, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado 

em 30/05/2016), Data de Julgamento: 30/05/2016, Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/05/2016”. Por fim, registro que diante da noticia do 

descumprimento da liminar nos ID’s 26057476, 26789769, comprovada por 

extratos, entendo que o Reclamado descumpriu a liminar anteriormente 

concedida no ID.25446682, conforme as provas juntadas nos autos, e, 

mantenho a multa fixada no ID. 26963992, no valor R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO e o faço para: DETERMINAR que o Reclamado desbloqueie a conta 

do Reclamante, e devolva o valor bloqueado de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), CONDENAR o Reclamado ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) ao Reclamante, a título de danos morais, valor este que 

deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE) a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

CONCEDIDA NO ID.25446682, BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA 

POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR FIXADO NO ID. 26963992, NO 

MONTANTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais). Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 

18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014424-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KEYLA MEDEIROS MAIA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER S E N T 

E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse arguida pelo 

reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$ 7.360,71 (sete mil trezentos e 

sessenta reais e setenta e um centavos) com data de inclusão em 

11/10/2019 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com o 

banco demandado, uma vez que o serviço prestado nunca foi contratado 

pela reclamante. O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a parte autora inadimplente, razão pela qual a 

inscrição de seus dados é legítima. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação do serviço é motivo suficiente para inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O reclamado em sua peça 

de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte da 

reclamante, entretanto, não apresentou sequer o número do contrato, ou, 

ainda, “telas de sistema”, como costuma fazer em casos semelhantes. 

Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a 

relação jurídica entre os litigantes. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a 

referida contratação. Cumpre à instituição financeira agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. A propósito, vale frisar que o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Deste modo, não tendo o requerido 

examinado com cuidado a documentação apresentada para a contratação, 

agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo o 

banco adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a 

concretização da lesão. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). ( APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 

do STJ, tendo em vista que a negativação em análise no presente 

processo é a única restrição da autora no cadastro de inadimplentes. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

7.360,71 (sete mil trezentos e sessenta reais e setenta e um centavos); 2 

– Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante 

do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 611 de 779



Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014170-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI DA CRUZ FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1014170-13.2019.8.11.0001 Reclamante: GRACIELI DA CRUZ 

FERNANDES Reclamada: ENERGISA S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento 

pleiteado pela parte reclamada. Cumpre destacar que de acordo com o art. 

370 do CPC cabe ao magistrado determinar de oficio ou a requerimento 

das partes as provas necessárias ao julgamento do mérito, estando, 

ainda, autorizado a indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Quanto à preliminar de incompetência territorial diante do 

comprovante de endereço estar em nome de terceiro, rejeito-a tendo em 

vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora no local onde o 

réu exerça suas atividades ou mantenha seu estabelecimento, filial ou 

sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou no local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do art. 4º, I e III 

da Lei 9.099/95, e in casu, o endereço da Ré é em Cuiabá/MT. Defiro o 

pedido de retificação do polo passivo da lide para que passe a constar 

“ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.”, 

conforme requerido na defesa (ID. 27490877). Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por dano moral ao argumento de 

inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito em 06/04/2018 por débito no valor de R$ 145,74, já pago em 

24/01/2018, conforme documentos anexados junto a inicial. Informa que 

reclamou administrativamente conforme protocolos nº 2019-36371554, 

2019-28883706, e só depois de mais de um ano, é que a empresa excluiu 

o seu nome. Requer indenização por danos morais. A Reclamada, em 

contestação, aduz que não cometeu ato ilícito, uma vez que a Autora 

pagou o débito apenas em 25/10/2019, sendo lícita a inscrição do seu 

nome, e que, portanto, não há que se falar em danos, motivo qual requer a 

improcedência da presente ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Isto porque incumbe a 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II 

do CPC/2015. Contudo, da análise do processo verifica-se que a 

Reclamada não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade da inscrição do nome da Reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito realizada em 06/04/2018 uma vez que o débito já estava pago 

desde 01/2018, conforme extrato juntado com a inicial. Registro inclusive 

que a Autora informou os protocolos de reclamações, que sequer foram 

impugnados pela empresa. Destarte, resta induvidosa a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do 

Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por débitos já quitado, 

devendo reparar os danos a ele causados, os quais, sem dúvida, 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Vale ressaltar que, apesar 

da existência de outra restrição em nome da Autora, conforme faz prova o 

extrato apresentado nos autos, esta se deu em data posterior, não 

podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por 

dano moral. Entretanto, as restrições posteriores devem ser consideradas 

para fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Por fim, diante da 

ilegalidade da inscrição uma vez que não existia nenhum débito em nome 

da Autora, rejeito o pedido de aplicação da litigância de má-fé e do pedido 

contraposto formulado pela Reclamada. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé e pedido contraposto 

formulado pela Reclamada. DETERMINAR ao cartório a retificação do polo 

passivo, para “ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A.”, conforme requerido na defesa (ID. 27490877). Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523,§1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio Cesar Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013473-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALUIZIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013473-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LEONICE ALUIZIA DA ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 
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designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Do mesmo modo, no que tange a alegação da parte autora em sede de 

impugnação onde arguiu preliminar para aplicação da revelia, alegando 

que a carta de preposição apresentada na audiência de conciliação não 

possui poderes para transigir, não merece prosperar, uma vez que a 

preposição anexada no Id nº 26720521 atende o que dispõe o artigo 9º, 

parágrafo 4º, da Lei 9.099/95, portanto, não há o que se falar em 

irregularidade de representação que poderia ensejar a revelia do 

reclamado. II – PRELIMINARES Afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo 

réu no que tange a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, 

para fins de ação de indenização por danos morais por inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato 

gerador da pretensão, o que, in casu, ocorreu em 17/10/2019 (Id. 

25351915), data em que foi realizada a consulta dos dados da autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Ainda preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Por fim, a reclamada suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, 

afirmando que a peça inaugural deve indicar o valor pretendido pelo autor. 

Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que no presente caso o autor 

pretende a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a fixação de 

indenização pelos danos morais sofridos. Nesta senda, não é possível o 

detalhamento do exato valor a ser ressarcido, pois o valor indenizatório foi 

sugerido como mera estimativa, podendo não ser considerado para a 

composição do valor da causa. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada, ao argumento que desconhece o referido débito, uma vez 

que não solicitou nem adquiriu qualquer produto ou serviço junto à 

concessionária. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a débitos da Unidade Consumidora nº 276140, situada na Rua 

dos Penitentes n° 102, Bairro Planalto – Cuiabá/MT, registrada em nome da 

Autora, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma 

nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento das 

faturas. Aduz que a reclamante possui valores em aberto junto à 

requerida no montante de R$ 2.858,68 (dois mil oitocentos e cinquenta e 

oito reais e sessenta e oito centavos), assim, pugna pela condenação da 

autora ao pagamento do valor inadimplido, além da condenação nas penas 

de litigância de má-fé. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora a reclamada juntou termo de confissão de 

dívida devidamente assinado pela autora, além de documento pessoal que 

sequer foi apresentado na inicial (Id nº 27152587), ressalto que a 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta 

nos documentos juntados na inicial e exarada no termo de audiência é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. No 

caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Com efeito, telas sistêmicas e histórico de 

consumo apartados de outros documentos normalmente não são levados 

em consideração para comprovar a relação contratual. No entanto, no 

caso em análise, como vieram acompanhadas do contrato devidamente 

assinado e com documento pessoal anexo, fica mais que demonstrada a 

relação jurídica entre as partes. Soma-se a isso o fato de que a parte 

requerente não impugnou devidamente os documentos apresentados pela 

parte requerida. Neste caso, a parte autora impugnou de forma genérica, 

assim presume-se verdadeiras as informações apresentadas e 

comprovadas nos autos pela requerida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, 

I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Condeno o autor por litigância de má-fé a pagar a multa de 2% 

do valor atualizado da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. Outrossim, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 316,24 (trezentos e 

dezesseis reais e vinte e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Por 

fim, OPINO pela improcedência ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Condeno o autor por litigância de má-fé a 

pagar a multa de 4% do valor atualizado da causa e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012949-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012949-92.2019.8.11.0001 Reclamante: EDMILSON 

FRANCISCO DE PAULA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A 

Reclamada arguiu preliminar de “impossibilidade de inversão do ônus da 

prova” e, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide com ele 

será analisado. Por fim, a Reclamada arguiu preliminar de “ausência de 

juntada do documento original da negativação do nome da parte Autora”, 
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pedido este que não comporta acolhimento uma vez que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Passo ao 

julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais 

ao argumento de que teve seus dados inscritos indevidamente em 

cadastro de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito no valor de R$ 

34,73 (trinta e quatro reais e setenta e três centavos), ao argumento de 

que não reconhece o mesmo. A Reclamada, em defesa, alega que a 

cobrança decorre de serviços contratados e não pagos pelo Reclamante 

referente ao plano vivo controle digital, o que torna legítima a inserção dos 

dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito. A defesa veio 

instruída com o contrato firmado pelas partes. O Reclamante não 

apresentou impugnação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes, anexando o Termo de adesão com assinatura do Autor, conforme 

se verifica no ID. 27233642, e que sequer foi impugnado. Ademais, além 

do Reclamante não trazer prova de que tenha efetuado o pagamento de 

seus débitos relativos ao contrato juntado pela Reclamada, ocultou tais 

informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível 

e  d o  T r a b a l h o  _ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da empresa Reclamada por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao 

inserir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG 

(TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Do mesmo modo, acolho o pedido 

contraposto formulado pela empresa, em razão da comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante. Contudo, rejeito o pedido 

formulado pela Ré, para aplicação da litigância de má-fé atribuído ao 

patrono da parte reclamante, uma vez que a litigância de má-fé é passível 

de aplicação tão somente à parte autora, não sendo possível atribuí-la ao 

patrono da mesma e, se a parte reclamada entender a ocorrência de atos 

temerários ou de má-fé por parte do patrono deverá ajuizar ação própria 

para tal, conforme art. 32, parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: 

“Ementa: CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EM AÇÃO PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada 

possível violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, 

LIV, da Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de 

instrumento para determinar o processamento dos recursos de revista. 

Agravos de instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS 

PELA LEI 13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EM AÇÃO PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência 

do TST é no sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese 

de litigância de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do 

art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo 

ser imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante na inicial. 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO 

PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR o Reclamante ao 

pagamento em favor da Reclamada o valor de R$ 34,73 (trinta e quatro 

reais e setenta e três centavos), devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do vencimento do 

débito. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em 9,9% por cento) 

sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do CPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 9,9 sobre o valor da 

causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do CPC. 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé à patrona da 

parte autora, formulado pela Reclamada. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal
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Processo nº 1014285-34.2019.8.11.0001 Reclamante: FRANCISCO 

SANTOS DE OLIVEIRA Reclamada: CENTRAL NACIONAL UNIMED - 

COOPERATIVA CENTRAL SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido 

de designação de audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte 

reclamante em sede de impugnação. Sem preliminares, passo à análise do 

mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao argumento 

de que teve seus dados inscritos em cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débitos nos valores de R$ 247,60, R$ 

247,60 e R$ 308,82 (ID. 25510854), com a alegação de que desconhece 

os mesmos. A Reclamada, em defesa, alega que o Reclamante era 

beneficiário através do contrato empresarial coletivo sem patrocínio, da 

empresa 11405 Companhia de Águas do Brasil Cab Ambintal, com código 

do cartão n.º 08650000566855000, e que ao ser demitido solicitou a 

continuidade do plano, conforme documentos anexos junto à defesa, 

contudo, deixou de adimplir suas faturas, motivo quais as inscrições são 

lícitas. Com a defesa, apresenta o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante. O Reclamante em sede de impugnação informou que tentou 

usufruir os serviços da Ré, contudo em razão da ausência de cartão e 

falta de dados não conseguiu, e que, portanto apesar de haver 

contratação, esta se deu de forma precária, e assim havendo falha na 

prestação de serviço da empresa. Em razão de se tratar de relação de 

consumo aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem, da análise dos documentos acostados ao processo verifica-se que é 

incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que o Autor em 
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sede de impugnação confessou a contratação do serviço, informando a 

precariedade no mesmo. Dito isto, verifica-se que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e trouxe aos autos o contrato firmado com o 

Reclamante e que originou os débitos objeto da ação, e que inadimplidos 

acarretaram nas inscrições impugnadas, as quais são lícitas e devidas. 

Ademais, o Reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova de que 

tenha efetuado o pagamento de seus débitos relativo às inscrições 

impugnadas, além de ter ocultado tais informações em sua petição inicial. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho _RI 

000212134201481601810 PR 0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) 

(TJ-PR)_ Data de publicação : 19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE 

DIREITO.(...)”. Deste modo, não merece procedência o pedido de 

condenação da Ré por danos morais, porquanto não restou comprovada 

conduta ilícita do mesmo ao inserir o nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito comprovado. Por fim, acolho parcialmente o 

pedido contraposto formulado pela empresa, em razão da comprovação 

da relação jurídica mantida com o demandante, contudo se restringindo 

aos débitos objeto da ação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante na petição inicial. OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA 

RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR o Reclamante ao pagamento 

em favor da Reclamada o valor de R$ 804,02 (oitocentos e quatro reais e 

dois centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros desde a data do vencimento do débito. OPINO pela 

condenação do Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em 9,9 

% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, 

na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 

85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal
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Processo nº 1014652-58.2019.8.11.0001 Reclamante: SIRLENE MOREIRA 

DA SILVA TOSTA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova 

sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do 

julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: 

Art. 4º - As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, 

dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o 

juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em 

atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

da preliminar suscitada pela demandada, como o mérito é favorável ao réu, 

dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 242,79, ao argumento de que não reconhece o 

mesmo. A Reclamada, em contestação, alega que a Reclamante é cliente 

da empresa, utilizando os seus serviços através da linha telefônica nº 

(43) 3066-6282, em 24/11/2017, contudo deixou de adimplir com suas 

obrigações, e, por isso, teve seus dados inseridos no cadastro de 

proteção ao crédito, inexistindo o dever de indenizar. Considerando que 

na presente lide se discute acerca da legalidade de cobrança de faturas 

de consumo do serviço, em que a inversão do ônus da prova se opera 

nos termos do artigo 6°, inciso VIII, incumbe a Reclamada comprovar a 

legalidade e regularidade das mesmas. Pois bem. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada de áudio em mp3 (ID. 27600709), onde há informação 

dos dados pessoais da Autora, além de que, inexiste indício de simulação. 

Ademais, não trouxe a Autora nenhuma prova de que tenha efetuado o 

pagamento dos débitos, aliado ao fato de que ocultou tais informações em 

sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada, não havendo que se falar em 

inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho 

_ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao inserir o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

comprovado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. Do 

mesmo modo, não merece procedência o pedido de condenação da 

empresa Reclamada por danos morais, porquanto não restou comprovada 

conduta ilícita desta ao inserir o nome da demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito comprovado. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade no caso vertente esta está no 

agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO 

DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 
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fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Contudo, rejeito o pedido de litigância de má-fé 

atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que a litigância de 

má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, não sendo 

possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte reclamada entender 

a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte do patrono deverá 

ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, parágrafo único da Lei 

8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA 

(TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível violação dos 

artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da Constituição 

Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento para 

determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Por fim, acolho o pedido contraposto formulado pela empresa, em razão da 

comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, contudo se 

restringindo ao débito objeto da ação. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA 

RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR a Reclamante ao pagamento 

em favor da Reclamada o valor de R$ 242,79 (duzentos e quarenta e dois 

reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do vencimento da 

fatura. OPINO pela condenação da Reclamante à pena de litigância de 

má-fé que fixo em 9,9 % sobre o valor da causa, a ser revertido em favor 

da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal
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Processo nº 1014854-35.2019.8.11.0001 Reclamante: ALINE MAIA 

FERNANDES ZAMBONINI Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

da preliminar suscitada pela demandada, como o mérito é favorável ao réu, 

dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 210,81, ao argumento de que não reconhece o 

mesmo. A Reclamada, em contestação, alega que a Reclamante é cliente 

da empresa, utilizando os seus serviços através da linha telefônica de nº 

(65) 9.9646-4960, contudo deixou de adimplir com suas obrigações, e, por 

isso, teve seus dados inseridos no cadastro de proteção ao crédito, 

inexistindo o dever de indenizar. Considerando que na presente lide se 

discute acerca da legalidade de cobrança de faturas de consumo do 

serviço, em que a inversão do ônus da prova se opera nos termos do 

artigo 6°, inciso VIII, incumbe a Reclamada comprovar a legalidade e 

regularidade das mesmas. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de áudio em mp3 (ID. 27635158), onde há informação dos dados 

pessoais da Autora. Ademais, não trouxe a Autora nenhuma prova de que 

tenha efetuado o pagamento dos débitos, aliado ao fato de que ocultou 

tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível 

e  d o  T r a b a l h o  _ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao inserir o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

comprovado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. Do 

mesmo modo, não merece procedência o pedido de condenação da 

empresa Reclamada por danos morais, porquanto não restou comprovada 

conduta ilícita desta ao inserir o nome da demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito comprovado. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade no caso vertente esta está no 

agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO 
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DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Contudo, rejeito o pedido de litigância de má-fé 

atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que a litigância de 

má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, não sendo 

possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte reclamada entender 

a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte do patrono deverá 

ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, parágrafo único da Lei 

8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA 

(TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível violação dos 

artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da Constituição 

Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento para 

determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Por fim, acolho parcialmente o pedido contraposto formulado pela 

empresa, em razão da comprovação da relação jurídica mantida com a 

demandante, contudo se restringindo ao débito objeto da ação. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada o valor 

de R$ 210,81 (duzentos e dez reais e oitenta e um centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do vencimento da fatura. OPINO pela condenação da 

Reclamante à pena de litigância de má-fé que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013336-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Do mesmo modo, 

afasto a prejudicial de mérito suscitada pela ré no que tange a prescrição, 

tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato gerador da 

pretensão, o que, in casu, ocorreu em 14/10/2019 (Id. 25324428), data em 

que foi realizada a consulta dos dados do autor no cadastro de proteção 

ao crédito. Ainda, a reclamada sustenta que o extrato de negativação 

apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada 

por débito no valor de R$ 27,29 (vinte e sete reais e vinte e nove 

centavos), com data de inclusão em 11/12/2015. Neste sentido, argumenta 

que desconhece os referidos débitos, uma vez que não solicitou qualquer 

serviço junto à concessionária. A reclamada, em contestação, alega a 

existência de contrato de prestação de serviços de energia elétrica 

firmado pelo autor sendo que os débitos questionados são relacionados a 

inadimplência da unidade consumidora cadastrada em seu nome, razão 

pela qual, a o apontamento dos dados do autor no cadastro de 

inadimplentes configura exercício regular do direito. Ao final, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

débito inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. 

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado 

pelo autor referente à unidade consumidora em discussão, ainda, sequer 

apresentou o histórico de consumo do cliente ou o número da unidade 

consumidora em questão, como costuma fazer em casos semelhantes. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do 

mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 
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restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação em análise é a única 

restrição em seu nome, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, este não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o autor, e, destarte, a 

existência de débito. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez 

que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito no valor de R$ 27,29 (vinte e sete reais e vinte 

e nove centavos); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 3 – 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito 

em julgado, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito 

em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013210-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável 

ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Superada as preliminares passo à análise do 

mérito. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais ao 

argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela reclamada, lastreando o pedido com a alegação 

de que desconhece o débito apontado e que jamais firmou contrato com a 

concessionária de serviço público. A Reclamada, em defesa, alega que a 

cobrança é referente a consumo registrado na Unidade Consumidora nº 

389922-6, de titularidade do autor, o que torna legítima a cobrança e a 

inserção dos dados do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito 

em virtude do não pagamento da dívida. Ao final como pedido contraposto 

pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do valor inadimplido, 

além da condenação do autor as penas de litigância de má-fé. Em análise 

aos documentos anexos verifica-se que não assiste razão o Reclamante. 

Em consulta ao sistema PROJUDI, vislumbra-se que nos autos do 

processo nº 80304163020178110002, mov. 1.1 o Reclamante juntou na 

peça inaugural fatura de energia em seu nome referente a Unidade 

Consumidora nº 389922-6, o que corrobora com as alegações 

apresentadas com a concessionária de serviço público, sendo 

completamente insubsistente alegar que o Autor nunca firmou contrato 

com esta quando o fornecimento de energia se dá em sua própria 

residência, fato este que não foi impugnado pelo Reclamante que se 

manteve inerte quando deveria apresentar provas modificativas do direito 

da ré, posto que sequer se deu ao trabalho de apresentar impugnação. No 

mais, não restaram comprovados os pagamentos das faturas apontadas 

nos autos, nem mesmo qualquer pedido de desligamento da unidade 

consumidora que desvincule o Reclamante dos débitos constantes no 

local. Logo, tem-se que o Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, I do NCPC), pois não trouxe ao 

processo nenhuma prova de que estava em dia com suas obrigações 

perante a Reclamada. Assim, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como de que 

não houve o devido adimplemento de suas obrigações para com a 

Reclamada, não havendo que se falar em inscrição indevida. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARTE RÉ DESINCUMBIU-SE DE SEU 

ÔNUS PROBATÓRIO DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

INSCRIÇÃO DEVIDA. Sustenta a autora que nada deve a ré e que ficou 

surpresa ao ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. 

Requereu a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e 

indenização por danos extrapatrimoniais. Em contestação a demandada 

anexou aos autos comprovantes de um empréstimo firmado entre as 

partes (fl. 84), contradizendo aos fatos expostos pela autora. Sobreveio a 

sentença do juízo a quo julgando improcedente a ação. Insatisfeita com o 

julgado a demandante interpôs recurso. Não merece provimento o recurso. 

Conforme apresentado nos autos em fl.84, é visível que houve um vínculo 

entre as partes, onde deveria a requerente comprovar o pagamento da 

parcela em atraso em relação ao empréstimo, mas não comprovou. Diante 

desta situação, devida a cobrança e licita a inscrição nos órgãos de 

inadimplentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007248370, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018)”. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir do Reclamante ao alegar que a ré está a cobrar dívida de uma 

unidade consumidora que não é sua, pois reside em outro endereço, 

restando clara a intenção do autor em se eximir de suas obrigações na 

tentativa de induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jur isprudencial :  APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Provado pela CEEE D 

que o débito discutido decorre de inadimplência de uma fatura relativa à 

recuperação de consumo de energia elétrica de imóvel comercial do autor, 

questão reconhecida, inclusive, em outro processo (nº 70051634194). 2. 

Flagrante a litigância de má-fé do autor que, mesmo sabendo a origem da 
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dívida, defende na inicial ser indevida a negativação de seu nome por um 

débito desconhecido oriundo de unidade consumidora residencial diferente 

da sua. 3.Assim, sendo legítima a dívida e não tendo sido identificado agir 

ilícito pela ré, impositiva a manutenção da sentença, que julgou 

improcedente a demanda. 4. Condenação, ainda, do autor, neste 2º Grau 

de Jurisdição, as penas por litigância de má-fé. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70075050641, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 

22-02-2018). Quanto ao pedido contraposto, acolho-o parcialmente, em 

razão da comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, 

restringindo ao débito negativado. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Outrossim, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e o faço para condenar o 

Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos na importância de 

R$ 189,68 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), o 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Ademais, condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Por fim, em decorrência da má-fé, 

condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em a 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do NCPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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Processo nº 1012814-80.2019.8.11.0001 Reclamante: LUAN BRUNO 

BRITO LIMA Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. O reclamado 

suscitou preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de o documento 

anexado pelo Autor não ser extrato oficial, uma vez que ausente 

quaisquer dos vícios elencados no parágrafo único do art. 330 do CPC, 

motivo qual a rejeito. Outrossim, subentende-se que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Rejeito ainda 

a preliminar de inépcia ante o comprovante de endereço estar em nome de 

terceiro, tendo em vista que a ação poderá ser proposta pela parte autora 

no local onde o réu exerça suas atividades ou mantenha seu 

estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou do local 

do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, 

nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95, e, in casu, o endereço do Réu 

é em Cuiabá/MT. Por fim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de 

agir, posto que o interesse processual está presente sempre que a parte 

tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais em face da inserção do seu nome em 

cadastro de restrição de crédito promovida pelo Banco Reclamado, por 

débito no valor de R$ 194,35, com a alegação de que desconhece o 

mesmo. O Banco Reclamado, em defesa, aduz que o débito é legítimo e 

que os fatos narrados na inicial não gera indenização por dano moral, 

motivo qual requer a improcedência da ação. No caso em tela, tratando-se 

de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados, verifica-se que o Banco Reclamado não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou 

qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica entre as 

partes, tampouco a origem da inscrição dos dados da parte Autora no 

cadastro de proteção ao crédito. Vale registrar que o Reclamado sequer 

informou o número da conta ou cartão supostamente contratado que 

pudesse originar a restrição impugnada, e tampouco juntou as faturas 

inadimplidas, motivo qual aceito como verdadeira as alegações do 

Reclamante na petição inicial. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do Reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, a restrição impugnada deve ser 

declarada ilegal. Dito isto, inobstante a existência de outras restrições em 

nome do Autor, conforme faz prova o extrato apresentado nos autos 

impende ressaltar que estas se deram em datas posteriores à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as restrições posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN 

RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência da restrição objeto da 

ação, 2- CONDENAR o Reclamado a indenizar ao Reclamante por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescida de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir do trânsito 

em julgado, proceder à exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009214-51.2019.8.11.0001
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009214-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação 

de indenização por dano moral ajuizada por Fernando Salomão Teixeira 

Ribeiro em face de TAM Linhas Aéreas S/A. O reclamante alega que 

contratou uma viagem trecho Manaus/AM – Cuiabá/MT para o dia 

19/09/2019. Acontece que antes de viajar modificou o seu dia de retorno 

para 30/08/2019, ocasião em que precisou pagar um valor adicional de R$ 

2.177,00 (dois mil cento e setenta e sete reais) referente a multas e taxas 

para alteração da passagem. Aduz que no dia do seu retorno, 30/08/2019, 

ao tentar embarcar não conseguiu, sendo que a justificativa era de que 

não constava qualquer passagem registrada em nome do autor para 

aquela data, uma vez que o sistema interno da empresa aérea não 

procedeu com as alterações dos dados. Informa que precisou ser 

realocado pela ré em um novo voo, entretanto, chegou ao seu destino final 

com oito horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado, o que 

lhe gerou prejuízos morais, os quais busca a compensação na presente 

ação. Por sua vez, a reclamada sustenta que o consumidor viajou no voo 

desejado e contratado, assim, não há nexo de causalidade entre a 

conduta da empresa e eventual dano sofrido pelo autor, tampouco há 

prova nos autos de qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Analisado o processo e os documentos que o instrui, é 

possível vislumbrar que a empresa aérea não realizou a alteração da 

passagem do autor mesmo após o pagamento de todos os encargos e 

taxas por falha de seu próprio sistema interno que não procedeu as 

alterações necessárias, o que ocasionou a perda do voo contratado e, 

por conseguinte, a realocação em um novo voo que gerou atraso de mais 

de 8 horas em relação ao que foi inicialmente pactuado, limitando-se a ré a 

alegar que o demandante embarcou no voo desejado. Sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, à reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado 

estará o dano. O Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, tampouco justificou o motivo pelo qual não alterou a data da 

passagem do demandado em seu sistema interno o que levou a perda do 

voo. Por sua vez, vislumbra-se que o reclamante se desincumbiu de seu 

ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC e demonstrou o 

pagamento de taxas e multa para aquisição de nova passagem para o dia 

30/08/2019 (Id nº 24246606), bem como o embarque em voo e horário 

diverso, conforme bilhetes juntados no Id nº 24246628. Logo, não há falar 

em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, 

sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário cabia à 

reclamada a obrigação de realizar o transporte no horário previamente 

agendado e contratado. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, 

como fornecedoras dos serviços, a responsabilidade é objetiva, o que 

significa que independe de culpa, conforme dispõe a Lei nº 8.078/90: “Art- 

14 – O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Desta feita, a situação vivenciada 

pela reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa 

exclusiva das demandadas, devendo reparar pelos danos causados, uma 

vez que a falha de seu sistema interno ocasionou o atraso do voo do 

autor em mais de oito horas. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA 

SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DA PASSAGEIRA QUANTO A 

ALTERAÇÃO. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE EMBARCAR, POIS SEU VOO 

JÁ HAVIA DECOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. De acordo com o artigo 373, inciso 

II do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

No caso dos autos, cabia a empresa aérea comprovar que comunicou, 

antecipadamente, a consumidora quanto a alteração de seu voo 

(antecipado o horário de decolagem), ônus pelo qual não se desincumbiu, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Não restando comprovada a ocorrência 

de caso fortuito, a alteração do voo da consumidora, o qual fora 

antecipado, sem a comprovação da ciência da passageira quanto a 

referida alteração, fazendo com que esta comparecesse ao aeroporto no 

dia/hora programado, sendo impedida de embarcar, pois seu voo já havia 

decolado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, 

frustração e desconforto sofridos pela consumidora. Mantém-se o valor 

da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. O pedido inicial fixa os limites em que a 

lide é proposta, não havendo pedido a título de dano material, corresponde 

à corrida de taxi, afasta-se a condenação a este título. (Processo nº 

8011162-90.2016.8.11.0007. Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) . Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para 

CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais 

sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009214-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009214-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação 

de indenização por dano moral ajuizada por Fernando Salomão Teixeira 

Ribeiro em face de TAM Linhas Aéreas S/A. O reclamante alega que 

contratou uma viagem trecho Manaus/AM – Cuiabá/MT para o dia 

19/09/2019. Acontece que antes de viajar modificou o seu dia de retorno 

para 30/08/2019, ocasião em que precisou pagar um valor adicional de R$ 

2.177,00 (dois mil cento e setenta e sete reais) referente a multas e taxas 

para alteração da passagem. Aduz que no dia do seu retorno, 30/08/2019, 

ao tentar embarcar não conseguiu, sendo que a justificativa era de que 

não constava qualquer passagem registrada em nome do autor para 

aquela data, uma vez que o sistema interno da empresa aérea não 

procedeu com as alterações dos dados. Informa que precisou ser 

realocado pela ré em um novo voo, entretanto, chegou ao seu destino final 

com oito horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado, o que 

lhe gerou prejuízos morais, os quais busca a compensação na presente 

ação. Por sua vez, a reclamada sustenta que o consumidor viajou no voo 

desejado e contratado, assim, não há nexo de causalidade entre a 

conduta da empresa e eventual dano sofrido pelo autor, tampouco há 

prova nos autos de qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Analisado o processo e os documentos que o instrui, é 

possível vislumbrar que a empresa aérea não realizou a alteração da 

passagem do autor mesmo após o pagamento de todos os encargos e 

taxas por falha de seu próprio sistema interno que não procedeu as 

alterações necessárias, o que ocasionou a perda do voo contratado e, 

por conseguinte, a realocação em um novo voo que gerou atraso de mais 

de 8 horas em relação ao que foi inicialmente pactuado, limitando-se a ré a 

alegar que o demandante embarcou no voo desejado. Sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, à reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado 

estará o dano. O Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, tampouco justificou o motivo pelo qual não alterou a data da 

passagem do demandado em seu sistema interno o que levou a perda do 

voo. Por sua vez, vislumbra-se que o reclamante se desincumbiu de seu 

ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC e demonstrou o 

pagamento de taxas e multa para aquisição de nova passagem para o dia 

30/08/2019 (Id nº 24246606), bem como o embarque em voo e horário 

diverso, conforme bilhetes juntados no Id nº 24246628. Logo, não há falar 

em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, 

sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário cabia à 

reclamada a obrigação de realizar o transporte no horário previamente 

agendado e contratado. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, 

como fornecedoras dos serviços, a responsabilidade é objetiva, o que 

significa que independe de culpa, conforme dispõe a Lei nº 8.078/90: “Art- 

14 – O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Desta feita, a situação vivenciada 

pela reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa 

exclusiva das demandadas, devendo reparar pelos danos causados, uma 

vez que a falha de seu sistema interno ocasionou o atraso do voo do 

autor em mais de oito horas. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA 

SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DA PASSAGEIRA QUANTO A 

ALTERAÇÃO. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE EMBARCAR, POIS SEU VOO 

JÁ HAVIA DECOLADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. De acordo com o artigo 373, inciso 

II do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

No caso dos autos, cabia a empresa aérea comprovar que comunicou, 

antecipadamente, a consumidora quanto a alteração de seu voo 

(antecipado o horário de decolagem), ônus pelo qual não se desincumbiu, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Não restando comprovada a ocorrência 

de caso fortuito, a alteração do voo da consumidora, o qual fora 

antecipado, sem a comprovação da ciência da passageira quanto a 

referida alteração, fazendo com que esta comparecesse ao aeroporto no 

dia/hora programado, sendo impedida de embarcar, pois seu voo já havia 

decolado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, 

frustração e desconforto sofridos pela consumidora. Mantém-se o valor 

da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. O pedido inicial fixa os limites em que a 

lide é proposta, não havendo pedido a título de dano material, corresponde 

à corrida de taxi, afasta-se a condenação a este título. (Processo nº 

8011162-90.2016.8.11.0007. Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) . Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para 

CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais 

sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003359-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLUCI CABRAL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1003359-91.2019.8.11.0001 Reclamante: EDLUCI CABRAL DE 

LIMA Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 
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vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 

indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento 

pleiteado pela parte reclamada. Cumpre destacar que de acordo com o art. 

370 do CPC cabe ao magistrado determinar de oficio ou a requerimento 

das partes as provas necessárias ao julgamento do mérito, estando, 

ainda, autorizado a indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Alega a 

Reclamante na inicial: - que adquiriu passagens aéreas da Ré, de ida e 

volta, para viagem com destino à Maceió, saindo no dia 05/08/2019 e a 

volta dia 13/08/2019, - que no dia 05/08/2019 compareceu no aeroporto 

por volta das 17hrs e realizou o check in, sendo informada à aguardar no 

portão nº 04 no 1º andar do aeroporto, conforme o bilhete da passagem, - 

que assim o fez, mas próximo ao horário da viagem não tinha nenhum 

funcionário da empresa, que apareceram às 18hrs45min, e informaram 

que a autora perdeu o seu voo, pois o portão de embarque era no nº 10 e 

não mais no nº 04, - que tentou resolver administrativamente, contudo sem 

êxito, perdendo a passagem e a diária no hotel em Maceió, 05/12/2018, às 

09hrs15min, não sendo disponibilizada hospedagem, motivo qual, pugna 

pela indenização por dano moral além do material. A Reclamada, em 

defesa, alega que a responsabilidade pelos fatos é da autora que não se 

atentou a mudança do portão, e que essas mudanças podem ocorrer a 

qualquer momento, sendo informado nas telas presentes no aeroporto, 

motivo qual pugna pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem. Da análise dos documentos acostados aos autos 

tem-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia a teor do art. 373, II, do CPC, não produzindo provas de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, 

cingindo-se a formular alegações sem qualquer lastro probatório. Registro 

que a empresa Ré não trouxe provas que pudesse corroborar suas 

alegações, inclusive, não juntando nos autos provas de que tivesse 

comunicado a Autora da alteração do portão de embarque, sendo certo 

que, diante a relação jurídica existente entre as partes, era obrigação da 

empresa informar a consumidora desta mudança, mesmo porque, esta já 

tinha realizado o check in no balcão da empresa, bem como recebido 

cartão de embarque onde constava que o portão era o de nº 04, fatos 

estes não impugnados pela reclamada. Registro ainda que, o fato da 

mudança de portão, não exime a responsabilidade da empresa em 

comunicar o consumidor diante de eventuais mudanças nos embarques 

dos voos realizados pela empresa, diante da relação jurídica existente 

entre os mesmos, comunicação e informação esta, não realizada 

antecipadamente à Reclamante, conforme inexistências de provas nos 

autos, o que levou a consumidora à perda do voo contratado junto a Ré. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada, uma vez que não comunicou a Requerente da alteração do 

portão de embarque, mesmo esta tendo se apresentado com antecedência 

no balcão da empresa, culminando a perda do voo inicialmente contratado, 

devendo reparar os danos a ela causados, os quais, sem dúvida, 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: “EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CHEK IN 

REALIZADO PELO AUTOR. ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE SEM 

COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUTOR 

QUE SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA 

EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COMUNICAÇÃO DA 

MUDANÇA DO PORTÃO DE EMBARQUE. ÔNUS DA PARTE RÉ. PERDA DO 

VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. DEVER DA COMPANHIA AÉREA DE RESSARCIR OS 

D A N O S  M A T E R I A I S  S U P O R T A D O S .  ( T J - S C -  R I . 

0002497-86.2013.8.24.0163, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data 

de Julgamento: 14/08/2018, Quarta Turma de Recursos – Criciúma). A 

fixação do quantum indenizatório atribuída ao dano moral deve-se levar em 

conta a intensidade da culpa e do dano, e verifica-se que no presente 

caso, apesar da responsabilidade da empresa aérea no evento, esta 

remanejou a Autora em outro voo, tendo se dispendido em minimizar os 

danos causados, motivo qual entendo que deva ser condenada a título de 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Do mesmo modo 

entendo pela procedência do pedido de indenização por danos materiais, 

uma vez que a Reclamante perdeu a diária e a passagem já adquirida, 

conforme documentos juntados na mov. 01. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a 

Reclamada restituir a Reclamante o valor de R$ 1.272,35 (mil duzentos e 

setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros a partir do 

desembolso. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012340-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CAROLINA MONTE MOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012340-12.2019.8.11.0001 Reclamante: GISELLE CAROLINA 

MONTE MOR Reclamada: AVON COSMÉTICOS LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de inaplicabilidade do CDC no presente caso, arguida 

pela Reclamada, uma vez que se permite a ampliação da proteção 

consumerista ao se identificar a fragilidade de um dos polos da relação. 

Por fim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida 

pela parte Reclamante em sede de impugnação, em razão da necessidade 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. Passo à análise do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

teve seus dados indevidamente inscritos em cadastro de proteção ao 

crédito pela reclamada, por débito no valor de R$ 197,67, alegando que 

desconhece o mesmo. Em defesa, a Reclamada alega que o débito em 

comento é legítimo, uma vez que a Reclamante se cadastrou como 

revendedora, conforme documentos juntados com a defesa, 

especialmente a ficha cadastral assinada pela mesma, contudo, inadimpliu 

com o pagamento dos produtos adquiridos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

comprovou a existência de relação jurídica entre as partes anexando o 

contrato assinado pela autora. Saliento que nos documentos juntados pela 

Reclamada consta assinatura idêntica à do documento de identidade da 

Reclamante anexa na petição inicial. A Reclamada anexou também em sua 

defesa cópia de documentos pessoais da autora, por isso não há dúvidas 

acerca da existência de relação contratual entre as partes. Ademais, além 

da Reclamante não trazer prova de que tenha efetuado o pagamento de 

seus débitos relativos ao contrato juntado pela Reclamada, ocultou tais 

informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo 
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que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível 

e  d o  T r a b a l h o  _ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da empresa Reclamada por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao 

inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Por fim, quanto à alegação da Reclamante de que não 

recebeu notificação da Ré sobre a inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, imperioso destacar que, o entendimento já está 

consolidado através da súmula 359 do STJ que a responsabilidade da 

notificação é da administradora do banco de dados e não do credor. 

Corroborando: “AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - 

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÓRGÃO 

MANTENEDOR DE CADASTRO DE INADIMPLEMENTES SERASA - DEVER 

DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR, ANTES DO RESPECTIVO 

REGISTRO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO REPETIVO E 

PELA SÚMULA 359 DO STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 1.013 DO CPC/15 PARA 

JULGAMENTO DO MÉRITO - INSCRIÇÃO ILEGAL, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CANCELAMENTO DO REGISTRO - MEDIDA QUE 

SE IMPÕE - EXÊGESE DO ART. 43, § 2º DO CDC - PRECEDENTES - 

SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 15ª C. Cível - AC - 

1617753-0 - Curitiba - Rel.: Elizabeth M F Rocha - Unânime - - J. 

05.04.2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na 

inicial. Condeno o autor por litigância de má-fé a pagar a multa de 4% do 

valor atualizado da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013159-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERINA LIDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013159-46.2019.8.11.0001 Reclamante: NERINA LIDIA DO 

NASCIMENTO QUEIROZ Reclamado: BANCO BMG S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova 

sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do 

julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: 

Art. 4º - As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, 

dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o 

juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 

aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em 

atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pela parte demandada, como o mérito é 

favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele 

invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No 

mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o 

autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma 

ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos materiais e morais ao 

argumento de que firmou contrato com o Banco em 2009, acreditando que 

o valor seria creditado em sua conta-salário e que os descontos feitos na 

sua folha de pagamento, contudo não ocorreu. Informa que nunca utilizou 

o cartão de crédito, tampouco o desbloqueou, e que já pagou o valor 

contratado e ainda assim a divida continua. Que tentou resolver 

administrativamente, contudo sem êxito, motivo qual requer a restituição 

em dobro além de indenização por danos morais. O Reclamado, em 

defesa, alega que a cobrança é referente ao cartão e empréstimos 

contratados, outrossim, que a Autora realizou 18 (dezoito) saques, os 

quais foram disponibilizados na forma de TED's. Junta com a defesa o 

áudio em que a Reclamante solicita o desbloqueio o cartão. Pugna pela 

improcedência da ação. A Reclamante não apresentou impugnação. Pois 

bem. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

que é incontroversa a relação entre as partes, e que o Reclamado se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e juntou os TED’s (Transferência eletrônica direta) 

comprovando as transferências na conta da Reclamante, documentos 

estes que não foram impugnados. Isto posto, deveria trazer a Reclamante 

nos autos, o extrato da sua conta para comprovar que não ocorreram os 

depósitos informados pelo Banco, e comprovado através dos TED 

anexado à defesa, contudo não o fez. Registro ainda que, a Autora alegou 

na inicial que não solicitou o desbloqueio do cartão de crédito, contudo na 

defesa o Banco juntou o áudio contrapondo esta alegação, e que não foi 

impugnada pela Autora. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em descontos indevidos. Do mesmo modo, não merece procedência 

o pedido de condenação do Reclamado por danos morais e materiais, 

porquanto não restou comprovada conduta ilícita deste ao cobrar débitos 

comprovados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante na petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, sem litigância de má-fé. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013520-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOELTO DA CRUZ TEIXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013520-63.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

NOELTO DA CRUZ TEIXEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 
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respeito da lide. Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

426,37 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) com 

data de inclusão em 08/10/2018, no entanto o requerente afirma 

desconhecer a dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico 

com a consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que 

após análise do histórico da cobrança foi constatado que a parte autora 

realizou cadastro junto à requerida referente a linha telefônica nº 61- 

3575-4573, aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que o autor mantinha 

relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação da reclamante às 

penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome do autor, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em nome da autora, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. Entretanto, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do 

STJ o fato de existir outras restrições em seu cadastro faz-se necessária 

a redução do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, também 

não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com o demandante, e, por conseguinte, a existência de 

débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez 

que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem 

como determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

426,37 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos); 2 – 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Outrossim, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, a contar do trânsito em julgado, apenas 

no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 
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Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013366-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013366-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VALMIR FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

S E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, esclareço que no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato 

de negativação apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

103,30 (cento e três reais e trinta centavos) com data de inclusão em 

05/11/2016, no entanto o requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente ao nº 65 – 3044-4092, aduz, ainda, que constam no 

sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que também 

comprova que o autor mantinha relação jurídica com a empresa. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ao final, como pedido contraposto, pugna pela 

condenação do demandante ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação nas penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome do autor, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO 

DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, 

CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral .Com o provimento do recurso e 

com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de 

majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do 

CPC. (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova . A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há 

inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

também não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante, e, por conseguinte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor para: 1 - Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 103,30 (cento e três reais e trinta centavos) 

bem como determinar a exclusão definitiva da restrição indevida; 2 – 

Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, a partir do 

trânsito em julgado, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014884-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IVANETE MACEDO PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que a mesma se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele 

deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o 

extrato de negativação apresentado pela parte autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos constante do mesmo 

deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida, 

uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, 

conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. Com 

efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas 

exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 220,90 (duzentos e vinte 

reais e noventa centavos) com data de inclusão em 03/03/2017, no 

entanto a requerente afirma que jamais manteve vínculo com a requerida e 

não contratou qualquer serviço que pudesse ter originado o débito. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a referida negativação, bem como 

pela condenação da reclamada ao pagamento de reparação por danos 

morais. Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise 

do histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou 

cadastro junto a requerida referente a linha telefônica nº (69) – 

99620-7878, aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que a reclamante já 

realizou outras compras. No mesmo sentido, aduz que para o cadastro de 

assinaturas os dados são fornecidos exclusivamente pelo cliente, não 

podendo ser alegado que a requerida teve acesso aos dados sem 

conhecimento ou anuência do cliente. Portanto, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa requerida é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ao final, como pedido contraposto, punga pela condenação da 

reclamante na condenação nas penas de litigância de má-fé. No mérito a 

pretensão inicial merece juízo de parcial procedência. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 
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consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). ( APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018) Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em 

consulta ao sistema PROJUDI vislumbra-se que existe outra ação em nome 

da parte autora onde também discute a inexistência de relação jurídica 

com o banco Bradesco. Deste modo, vislumbra-se que o processo nº 

80632461820188110001 fora arquivado pela ausência injustificada da 

parte autora em audiência de conciliação, caracterizando, assim, a 

contumácia. Vale consignar que não foi apresentado recurso inominado. 

Assim, conforme extrato de negativação juntado nos autos daquele 

procedimento (Mov. 1.1), vislumbra-se a existência de anotação 

pré-existente (30/03/2014) ao débito aqui discutido, que não está sendo 

questionado judicialmente. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito aqui litigado, bem 

como determinar a exclusão definitiva dos dados da autora registrados no 

cadastro de inadimplentes em relação ao débito no valor de R$ 220,90 

(duzentos e vinte reais e noventa centavos) e JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos morais. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, a partir do trânsito em julgado, apenas no que se 

refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa 

fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014708-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HOMERO DE CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

demandada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo reclamante, 

além de documentos pessoais (Id nº 27649219). Vale frisar que a 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta 

nos documentos juntados nos autos é visualizada a olho nu, fato que 

afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 
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pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

apresentado para o fim de condenar o reclamante ao pagamento do valor 

R$ 171,22 (cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos) a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Condeno o autor por litigância de má-fé a pagar a 

multa de 4% do valor atualizado da causa e honorários advocatícios no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer 

hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição
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Processo nº 1013294-58.2019.8.11.0001 Reclamante: MARIA NEUSA DA 

SILVA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar de incompetência 

do juizado especial arguida pela Reclamada em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. Passo ao exame 

do mérito. A reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/291044-6, e 

aduz que recebeu a fatura do mês 06/2019 no valor de R$ 460,1, a titulo 

de suposto recuperação de consumo, a qual desconhece. A reclamada, 

em sua defesa, sustenta que foi realizada vistoria no dia 06/06/2019 e 

foram detectadas irregularidades na medição de consumo da unidade 

consumidora da reclamante, comprovadas através de registro fotográfico, 

razão pela qual, foi emitida fatura de recuperação de consumo, tornando 

legítimo o débito apurado. Pugna pela improcedência da ação. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada encontra-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que o reclamante a 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, 

analisado o processo e as provas nele produzidas, verifica-se que a 

reclamada procedeu com os atos determinados pela resolução n° 

414/2010, da ANEEL. Vale ressaltar que a questão fática, prescinde de 

investigação acerca da conduta da parte reclamante quanto à 

irregularidade detectada pela parte reclamada, ou seja, se trata de 

anormalidade causada pela mesma, ou por terceiro. Ocorre que, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor 

do art. 373 II, do CPC, e não comprovou suas alegações, deixando de 

juntar os documentos pertinentes a unidade consumidora objeto da lide, 

como histórico de consumo, que pudesse comprovar a irregularidade em 

questão, uma vez que através deste documento seria possível visualizar 

se após o desfazimento da suposta irregularidade o consumo da Autora 

aumentou, e assim, corroborando as alegações da empresa. Logo, tenho 

que a fatura objeto da ação é lícita e indevida. Contudo, o pedido de 

indenização por dano moral não merece procedência, porquanto a 

presente ação trata de mera cobrança a maior, não tendo ocorrido à 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e nem à inserção do nome 

da Reclamante em órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas 

ora discutidas, não sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de 

ordem moral. Neste sentido: “PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO_ 

PROCESSO: 0006764-92.2016.8.11.0055 - 106886/2017_COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA/MT_ RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ANULATÓRIA DE DÉBITOS, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ARTIGO 86, CAPUT DO CPC - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (data do julgamento 21/11/2017)”. 

G.n. Por fim, o pedido contraposto formulado pela Reclamada não merece 

prosperar, tendo em vista que não restou provada a legalidade da fatura 

objeto da demanda. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 – 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais, 

3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada. MANTENHO a liminar concedida no ID. 25316706. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013349-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY ROSA FEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013349-09.2019.8.11.0001 Reclamante: EURACY ROSA 

FEREIRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral, uma vez que se trata de matéria 

exclusiva de direito, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento pleiteado pela parte reclamada. A 

Reclamada arguiu “preliminar de consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito”, pedido este que indefiro visto que o documento 

apresentado pela autora no ID. 25326619, não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos constante do mesmo 

deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. A parte reclamada arguiu ainda “preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova” e, em razão da mesma se 

confundir com o mérito da lide com ele será analisada. Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em face da 

inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 181,70, conforme extrato anexado 

no ID. 25326619, ao argumento de que desconhece o mesmo. A 

Reclamada, em contestação, sustenta que a Autora contratou os seus 

serviços de telefonia através da linha telefônica nº (65) 3041-6080, e os 
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utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo qual a 

inscrição é devida, inexistindo o dever de indenizar. No caso vertente, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Pois bem, da análise do processo e dos 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de 

comprovar a contratação e utilização dos serviços que presta pela parte 

Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com 

a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de 

prova única, produzida unilateralmente e de fácil manipulação. Logo, 

restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito não comprovado de sua responsabilidade, tornando 

cabível a desconstituição do mesmo. Dito isto, inobstante a existência de 

outra restrição em nome da Autora, conforme faz prova o extrato 

apresentado nos autos impende ressaltar que esta se deu em data 

posterior à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 

do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, as 

restrições posteriores devem ser consideradas para fins de arbitramento 

de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 

14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente 

a entrada da Lei 13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a 

ausência de demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, 

ônus que lhe incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar 

o cadastro realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo 

qualquer inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a 

aplicação da presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A 

contraprestação pelo sofrimento auferido tem a função de compensar a 

dor injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para 

que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessária a 

observação das condições financeiras das partes, a gravidade do fato, 

além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Rejeito o 

pedido contraposto, bem como de litigância de má-fé formulado pela 

reclamada, uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude 

praticada pela mesma ao inscrever o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado nos autos. Rejeito ainda o 

pedido de litigância de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, uma 

vez que a litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à parte 

autora, não sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte 

reclamada entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte 

do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, 

parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível 

violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da 

Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento 

para determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de 

má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, a partir do trânsito em 

julgado, apenas no que se fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013435-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013435-77.2019.8.11.0001 Reclamante: JOAQUIM ALVES 

DE OLIVEIRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A Reclamada alega que o extrato 

de negativação apresentado pela parte Autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento extraído no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Indefiro 

o pedido, visto que o documento apresentado no ID. 25343450 não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a Reclamada arguiu 

preliminar de “impossibilidade de inversão do ônus da prova” e, em razão 

da mesma se confundir com o mérito da lide com ele será analisado. Passo 

ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos indevidamente em 

cadastro de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito no valor de R$ 

189,81, ao argumento de que desconhece o mesmo. A Reclamada, em 

defesa, alega que a cobrança decorre de serviços contratados e não 

pagos pelo Reclamante referente à linha telefônica de nº(65) 9.9691-1203, 

o que torna legítima a inserção dos dados do mesmo nos cadastros de 

proteção ao crédito. A defesa veio instruída com áudio (ID. 27273834). O 

Reclamante não apresentou impugnação. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e, comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes através do áudio juntado no 

ID. 27273834, e que não foi impugnado pelo Autor. Ademais, além do 

Reclamante não trazer prova de que tenha efetuado o pagamento de seus 

débitos relativos ao contrato juntado pela Reclamada, ocultou tais 

informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível 

e  d o  T r a b a l h o  _ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da empresa Reclamada por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao 

inserir o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 
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débito comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG 

(TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Contudo, rejeito, o pedido formulado 

pela Ré para a aplicação de pena de litigância de má-fé ao patrono do 

Reclamante, uma vez que a litigância de má-fé é passível de aplicação tão 

somente à parte autora, não sendo possível atribuí-la ao patrono da 

mesma e, se a parte reclamada entender a ocorrência de atos temerários 

ou de má-fé por parte do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, 

conforme art. 32, parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: 

“CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EM AÇÃO PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada 

possível violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, 

LIV, da Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de 

instrumento para determinar o processamento dos recursos de revista. 

Agravos de instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS 

PELA LEI 13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

EM AÇÃO PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência 

do TST é no sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese 

de litigância de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do 

art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo 

ser imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Por fim, acolho parcialmente o pedido contraposto formulado pela 

empresa, em razão da comprovação da relação jurídica mantida com o 

demandante, restringindo ao débito objeto da lide. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante na inicial. OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA 

RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR o Reclamante ao pagamento 

em favor da Reclamada o valor de R$ 189,81 (cento e oitenta e nove reais 

e oitenta e um centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do vencimento do débito. 

OPINO pela condenação do Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Em decorrência da má-fé, OPINO 

pela condenação do Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º 

do CPC. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de litigância de má-fé ao 

patrono do Reclamante formulado pela Reclamada. Preclusa a via recursal 

e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013942-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA KAROLINE DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013942-38.2019.8.11.0001 Reclamante: JESSYKA 

KAROLINE DA SILVA FIGUEIREDO Reclamada: LOJAS RIACHUELO SA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pelo réu. Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pela 

parte demandada, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame 

das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da 

primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de 

R$ 116,17, com a alegação de que desconhece o mesmo. A Reclamada, 

em defesa, alega que o débito mencionado é decorrente do cartão 

contratado pela Autora, que foi utilizado e não adimplido, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de 

proteção ao crédito. Com a defesa, apresenta o contrato devidamente 

assinado pela Reclamante. A Reclamante não apresentou impugnação. Em 

razão de se tratar de relação de consumo aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem, da análise dos documentos 

acostados ao processo verifica-se que é incontroversa a relação jurídica 

entre as partes, bem como que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

trouxe aos autos o contrato firmado com a Reclamante e que originou o 

débito objeto da ação, e que sequer foi impugnado pela Autora. Ademais, 

a Reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha efetuado 

o pagamento de seu débito relativo ao contrato juntado pela Reclamada, 

além de ter ocultado tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada, não havendo que se falar em inscrição indevida. Corroborando: 

“TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho _RI 000212134201481601810 PR 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Deste modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da Ré por danos morais, 

porquanto não restou comprovada conduta ilícita do mesmo ao inserir o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade no caso vertente esta está no agir da parte Reclamante, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 
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do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na petição 

inicial. OPINO pela condenação da Reclamante à pena de litigância de 

má-fé que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013451-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDOWWHYSTT ROCHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013451-31.2019.8.11.0001 Reclamante: HILDOWWHYSTT 

ROCHA DE LIMA Reclamado: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização 

por danos morais ao argumento de que teve seus dados inscritos em 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pelo Banco Reclamado, 

por débito no valor de R$ 527,73, com a alegação de que desconhece o 

mesmo. O Reclamado, em defesa, alega que o débito mencionado é 

decorrente do uso do cartão de crédito LOJAS AMERICANAS VISA 

INTERNACIONAL sob o nº 0004180530362813016, que foi utilizado e não 

adimplido, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados do 

Autor nos cadastros de proteção ao crédito. Com a defesa, apresenta o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. O Reclamante não 

apresentou impugnação. Em razão de se tratar de relação de consumo 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da 

análise dos documentos acostados ao processo verifica-se que é 

incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como que o 

Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e trouxe aos autos o contrato firmado com 

o Reclamante e que originou o débito objeto da ação, e que sequer foi 

impugnado pelo Autor. Ademais, o Reclamante não trouxe aos autos 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento de seu débito relativo 

ao contrato juntado pelo Banco, além de ter ocultado tais informações em 

sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada, não havendo que se falar em 

inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ Processo Cível e do Trabalho 

_ R I  0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 0 1 4 8 1 6 0 1 8 1 0  P R 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Deste modo, não 

merece procedência o pedido de condenação do Banco Reclamado por 

danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita do mesmo 

ao inserir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade no caso vertente esta está no agir da parte Reclamante, que 

na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente 

induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. 

DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos documentação que comprova o 

vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência de débito em 

aberto, revela-se devida, em caso de inadimplência, a inscrição do nome 

do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte 

litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos de modo temerário ao 

promover demanda infundada, cabe a sua condenação no pagamento de 

multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, publicado em 01/09/2017).” Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante na petição 

inicial. OPINO pela condenação do Reclamante à pena de litigância de 

má-fé que fixo em 9,9 % sobre o valor da causa, a ser revertido em favor 

da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BERNERT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CELIO TAVARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1005980-61.2019.8.11.0001 Reclamante: JEAN CARLOS 

BERNERT DE OLIVEIRA Reclamado: NIVALDO CELIO TAVARES 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. O Reclamado arguiu em preliminar, litigância de má-fé e 

carência da ação, sendo que quanto à litigância, rejeito, uma vez que não 

restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 cometida pela parte 

Autora, e quanto à carência, em razão da mesma se confundir com o 

mérito da lide, de modo que com ele deve ser analisado. Sem preliminares, 

passo ao julgamento do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por 

danos materiais ao argumento de que, na data de 21/08/2019, por volta de 

14:30h estava conduzindo o veículo marca FIAT, modelo: Palio Fire 

Economy, placa NUA4860, na Av. D, Bairro Residencial Coxipó, e o 

Reclamado conduzia o veiculo FIAT Strada, placa QCQ4658, e este entrou 

bruscamente na frente do seu automóvel, colidindo e causando danos. 

Informa que no registro do SAI, o Reclamado informou que ligou a seta 

para entrar a esquerda, e nesse momento por haver uma curva não 

visualizou o automóvel do autor, gerando a colisão entre os carros. Afirma 

que buscou o Reclamado para que o mesmo arcasse com os prejuízos 

causados, no entanto, não houve resolução. O Reclamado por sua vez, 
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em contestação, impugna as alegações contidas na inicial, inclusive 

requerendo pedido contraposto. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamante se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, I do 

CPC/2015, e comprovou as alegações trazidas com a inicial, em especial, 

através do documento emitido pelo SAI (ID. 23330519) onde conta o relato 

pelas partes, e o Réu informou que ao entrar à esquerda, na Rua 01, havia 

uma curva e não visualizou o veiculo do Autor, o que acabou por gerar a 

colisão entre os carros, e, portanto, confessando sua responsabilidade no 

evento. Outrossim, de fato, verifica-se que a culpa é do Reclamado pelo 

evento danoso que tentou fazer uma ultrapassagem pela direita o que é 

vedado pelo Código de Trânsito Brasileiro, devendo a ultrapassagem 

sempre ser realizada pela pista da esquerda. Embora os prejuízos 

sofridos pelo Reclamado, este assumiu o risco do evento, eis que deveria 

acautelar-se antes de realizar manobra, conforme o artigo 38 do CTB, o 

que não o fez. Deste modo, comprovado a autoria do causador do 

acidente, e, portanto de sua responsabilidade, deve o Reclamado restituir 

o Autor o valor pleiteado por este, a titulo de aluguel do veiculo, conforme 

comprovante de pagamentos juntados no ID 23330518, uma vez que 

diante do acidente não pode utilizá-lo. Por outro lado, deixo de acolher o 

pedido de restituição do valor pago com o conserto do veículo, no 

montante de R$ 2.023,00, uma vez que esta foi realizado por terceiro, e 

não há prova nos autos que o Autor tenha dispendido aquele este valor. 

Do mesmo modo, rejeito o pedido de lucros cessantes, uma vez que os 

documentos juntados pelo Autor não comprovam os valores por ele 

pleiteados, uma, pois não há sequer prova de que os documentos se 

refiram ao cadastro do Autor, uma vez que não há nenhuma informação 

dos seus dados, outrossim, foi juntado apenas extrato do dia 17/08/09, e 

assim, sem parâmetro para auferir a média do lucro do Autor. Isto posto, 

não há como acolher o pedido de lucros cessantes, uma vez que inexiste 

provas quanto à efetiva perda de negociação em razão dos fatos 

alegados nos autos, não sendo este presumível. Por fim, não demonstrada 

responsabilidade do Reclamante nos eventos, não merece acolhimento o 

pedido contraposto formulado pelo Reclamado. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDENCIA dos 

pedidos formulados pelo Reclamante na petição inicial. CONDENAR o 

Reclamado a pagar a autora a título de danos materiais, o valor de R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme documentos acostados na 

inicial, devendo tal valor ser corrigido pelo INPC/IBGE e juros da data dos 

pagamentos. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de dano material 

relativo ao conserto do veículo, bem como do pedido de lucros cessantes. 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pelo 

Reclamado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012559-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012559-25.2019.8.11.0001 Reclamante: LUCIA APARECIDA 

DA SILVA Reclamadas: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA UNICINT - 

UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI – ME SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela 

qual indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e 

julgamento pleiteado pela parte reclamante na impugnação. Defiro o pedido 

de retificação do polo passivo da lide para que passe a constar como 

Reclamada a empresa “ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES 

S.A”, conforme requerido no ID. 26589591. Acolho parcialmente a 

preliminar de perda do objeto arguido pela Reclamada, em relação à 

obrigação de fazer (entrega do diploma), isto porque é fato incontroverso 

que o mesmo foi disponibilizado a autora, conforme ID. 26717036, contudo, 

prossegue-se o feito em relação ao dano moral. Passo ao exame do 

mérito. Alega a Reclamante na petição inicial: - que contratou os serviços 

da Reclamada, para cursar pedagogia, e que o curso foi finalizado em 

2013, no entanto, até a presente data não foi entregue o diploma; - que 

tentou administrativamente o recebimento do diploma, contudo sem êxito; - 

que tal fato lhe causou inúmeros transtornos, impedindo-a inclusive de 

desempenhar a atividade profissional, motivo pelo que requer a entrega do 

diploma e no mérito à indenização por dano moral. A Reclamada, em sua 

defesa, aduz que a autora concorreu ao evento narrado, uma vez que 

esta não entregou todos os documentos necessários para a emissão do 

certificado, portanto não merece ser responsabilizada por prejuízos que 

não causou. Pugna pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem. Analisado o processo, verifica-se que assiste 

razão a Reclamante, uma vez que é incontroversa a demora na entrega do 

diploma. Por outro lado, incumbe à parte reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, contudo a ré não comprovou 

suas alegações, de que a autora não tenha entregado todos os 

documentos necessários à confecção do diploma. Registro inclusive que a 

Ré sequer informou quais os documentos que supostamente a Autora 

deixou de entregar, tampouco que a notificou da necessidade de tais 

documentos. Outrossim, conforme os documentos juntados nos autos, a 

Autora finalizou o curso em 2013, não sendo razoável que a demora na 

entrega do diploma se estende até o ano de 2019. Sendo assim, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada na 

demora na entrega do diploma à Reclamante, devendo reparar os danos a 

ela causados. Corroborando: “EMENTA: CIVIL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE 

ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA DEMORA NA 

ENTREGA DE DIPLOMA. CARACTERIZADO O DANO MORAL. (...) 2) 

Constitui dano moral a excessiva e injustificada demora na expedição de 

diploma de conclusão de curso superior, sobretudo quando não 

comprovado justo motivo por parte da Instituição de Ensino. (...) (TJ-AP – 

RI: 00012514420188030008 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data 

de Julgamento: 30/10/2019, Turma Recursal)”. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

da presente ação para: CONDENAR as reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a 

pagar a reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais da citação. 

DETERMINAR ao cartório a retificação do polo passivo da lide para que 

passe a constar como Reclamada a empresa “ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A”, conforme requerido no ID. 

26589591. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 25127599. Preclusa 

a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela Reclamante, 

no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 632 de 779



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009101-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE JUSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009101-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GABRIEL HENRIQUE JUSTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de reclamação visando 

a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano 

moral, devido a suposta falha na prestação do serviço por alegada 

demora cancelamento do protesto do nome do autor no respectivo serviço 

notarial, uma vez que houve a quitação integral do débito que ensejou o 

apontamento legítimo. Por sua vez, a reclamada alegou em sua defesa que 

o protesto da dívida é legítimo, já que decorrente débitos não adimplidos 

pela parte autora, conforme detalhamento dos documentos colacionados. 

Aduz ainda que, conforme disposição legal, a baixa do protesto de título, 

caso tenha sido pago, é ônus que incumbia ao reclamante. Pugna pela 

improcedência da ação. De fato, vê-se que o havia protesto de título 

registrado em desfavor do autor, cabendo somente ao próprio interessado 

o respectivo pagamento e consequente apresentação da Carta de 

Anuência do credor para que se procedesse à devida baixa no registro 

negativo em cartório. Ainda, nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97, em 

se tratando de protesto legítimo, incumbe ao devedor a baixa do 

apontamento, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante 

de pagamento e solicitar a devida regularização. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO 

DE TÍTULO APÓS QUITAÇÃO. BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. 

INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 

COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS. Havendo o protesto decorrido de exercício regular de 

direito, incumbe ao devedor providenciar na baixa do mesmo. Da análise 

da documentação aos autos encartada, resta evidenciado o pagamento da 

dívida vencida em 10/06/2012 em 09/07/2016, após o protesto do título 

correspondente (nº 117877/5), procedido em 02/07/2014. Consoante 

determina o art. 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto legítimo, 

incumbe ao devedor a baixa do apontamento, diretamente no Tabelionato 

correspondente, não se podendo, destarte, impor-se à demandada 

obrigação que cabia ao devedor. No que diz com a manutenção da 

inscrição em organismo de proteção creditícia, esta decorrente do 

protesto citado, insta ressaltar que o próprio demandante, na inicial, afirma 

inexistir certeza quanto ao registro negativo, cabendo ao mesmo, de igual 

sorte, o dever de apresentar prova neste sentido, consoante o art. 333, 

inc. I, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005062674, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, 

Julgado em 11/11/2014). Nesse passo, verifica-se, a partir da 

documentação trazida aos autos pelo autor que não restou claramente 

demonstrada a data em que teria solicitada a baixa do registro de protesto 

em seu nome (dever que lhe incumbia), tampouco foi comprovada a data 

em que o seu credor, ora reclamada, teria emitido a Carta de Anuência 

para que a comunicação de pagamento chegasse ao cartório de protesto 

e, enfim, se procedesse com a baixa no registro. Friso que, embora o 

autor traga o comprovante de pagamentos do débito não demonstrou a 

solicitação da baixa no protesto em cartório para se configurar a alegada 

demora na prestação do serviço. A propósito, extrai-se da legislação em 

vigor a compreensão de que qualquer interessado poderá obter o 

cancelamento do protesto e a certidão negativa respectiva, mediante a 

quitação da dívida e o pagamento dos emolumentos cartoriais. E a Lei 

8.078/90, na Seção VI, ao dispor sobre os bancos de dados e cadastros 

de consumidores (artigos 43 e 44), em momento algum determina ao 

credor que, liquidado o débito, diligencie na baixa dos lançamentos. 

Apenas consta determinação no sentido de que não poderão conter 

informações referentes a período superior a cinco anos. Neste sentido, o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça analisou a questão do cancelamento 

do protesto, no julgamento do Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia REsp nº 1339436/SP, resultando a seguinte orientação: 

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO 

CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. 

CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS 

CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME 

ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO 

CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE 

TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da 

Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro 

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, 

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014). Em consonância com o 

entendimento dos tribunais superiores, já se manifestou a Turma Recursal 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – 

ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO DO 

DÉBITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de 

protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, 

munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida. Após 

o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto , 

nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante 

de pagamento da dívida e quitando as taxas e emolumentos devidos. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002617-89.2018.8.11.0037, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019). Assim, ausentes os 

pressupostos que informam a espécie, não vejo como acolher os pedidos 

do autor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Submeto o presente Projeto de Sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para apreciação e posterior homologação, atendendo o 

disposto no artigo 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle Dos Santos Widal Garcia 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009170-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009170-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA FERREIRA MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 
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ressalto que no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a empresa 

demandada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela reclamante, 

além de documentos pessoais que sequer foram juntados na inicial (Id nº 

26119257). Vale frisar que a semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos autos é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Condeno o autor por litigância de má-fé a pagar a multa de 4% 

do valor atualizado da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante ao 

pagamento do valor total de R$ 115,80 (cento e quinze reais e oitenta 

centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012775-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012775-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LORRAN FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. No caso em apreço, ressalto 

que não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por pendência financeira no valor R$ 150,30 (cento e 

cinquenta reais e trinta centavos) disponibilizado em 11/12/2015. Neste 

sentido, argumenta que desconhece o referido débito, uma vez que não 

solicitou nenhum serviço junto à concessionária. A reclamada, em 

contestação, alega a existência de contrato de prestação de serviços de 

energia elétrica firmado pelo autor da qual constam débitos em aberto, 

portanto, não há o que se falar em ato ilícito. Ao final, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 

valor inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. 

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado 

pelo autor referente à unidade consumidora em discussão, ainda, sequer 

trouxe o histórico de contas do cliente ou ainda o número da unidade 

consumidora que seria de titularidade do autor, como costuma fazer em 

casos semelhantes. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que as 

negativações em análise são as únicas restrições em seu nome, portanto, 

não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, 

quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, este não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com o autor, e, destarte, a existência de débito. Por fim, 

em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Declarar a inexistência do 
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débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

débito no valor de R$ 150,30 (cento e cinquenta reais e trinta centavos); 2 

- CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 3 – OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se a Reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, a partir do trânsito em julgado, apenas no 

que se fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012904-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1012904-88.2019.8.11.0001 Reclamante: LEONARDO SILVA 

DE SOUZA Reclamado: BANCO BRADESCO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de indeferimento da inicial suscitada pelo Reclamado, sob a alegação de o 

documento anexado pelo Autor não ser extrato oficial, uma vez que 

ausente quaisquer dos vícios elencados no parágrafo único do art. 330 do 

CPC. Outrossim, subentende-se que o documento apresentado não obsta 

a defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Passo ao julgamento do 

mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em face de 

duas inserções do seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pelo Banco Reclamado, por débitos no valor total de R$ 887,60 

(ID. 25201924), com a alegação de que desconhece os mesmos. O Banco 

Reclamado, em defesa, aduz que os débitos são legítimos e que os fatos 

narrados na inicial não gera indenização por dano moral, motivo qual 

requer a improcedência da ação. No caso em tela, tratando-se de relação 

de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem. Analisado o processo e documentos a ele acostados, verifica-se 

que o Banco Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou qualquer documento capaz 

de demonstrar a relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da 

inscrição dos dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito. 

Vale registrar que o Reclamado sequer informou o número da conta ou 

cartão supostamente contratado que pudesse originar a restrição 

impugnada, e tampouco juntou as faturas inadimplidas, motivo qual aceito 

como verdadeira as alegações do Reclamante na petição inicial. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Reclamante decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, as 

restrições impugnadas devem ser declaradas ilegais. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do Reclamado ao 

inscrever os dados do Autor em cadastro de proteção ao crédito por 

débito decorrente de serviço não prestado, devendo reparar os danos a 

ele causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 

das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência 

das restrições objeto da ação, 2- CONDENAR o Reclamado a indenizar ao 

Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

qual deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão e acrescida de juros legais a partir do evento danoso. 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, a 

partir do trânsito em julgado, apenas no que se fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013804-71.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013804-71.2019.8.11.0001 Reclamante: MARIA MAURICIA 

PEREIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento pleiteado pela Reclamante. Sem 

preliminares, passo à análise do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que atua no ramo de vendas de lanches, e solicitou o 

fornecimento de energia da Ré, para serviço Bifásico, contudo apenas 

uma fase esta funcionando, - que procurou inúmeras vezes a empresa, 

conforme protocolos 58816566, 60439138, 60656136, 60789766, contudo 

sem êxito, - que na última ligação a Ré informou que seria necessário de 5 

a 15 dias para analisar o problema, mas até a presente data não foi 

solucionado, motivo qual requer a disponibilização do serviço em pleno 

funcionamento, além de indenização por danos morais. A parte 

Reclamante ainda peticionou no ID. 26658153, requerendo a 

reconsideração da liminar, juntando vídeos para comprovar a falha na 

prestação de serviço da empresa. A Reclamada, em contestação, 

impugnou as alegações da Reclamante, afirmando a efetiva prestação no 

serviço, não havendo que se falar em ato ilícito praticado pela empresa e 

tampouco em indenização por danos morais. Pugna pela improcedência da 

ação. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 
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proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, analisado o 

processo e os documentos a ele anexados, verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do 

CPC), isto porque embora a empresa afirme que o serviço estava sendo 

prestado efetivamente, não trouxe documento apto para contrapor a 

alegação da autora, uma vez que as telas juntadas com a defesa não são 

hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, 

produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. Por outro lado ainda, a 

autora informou ao processo inúmeros protocolos de reclamações, os 

quais sequer foram impugnados pela empresa, ou sequer se dignou a se 

manifestar acerca da natureza dos mesmos, do mesmo modo, empresa 

não impugnou os vídeos juntados pela Autora no ID. 26658153 onde 

comprova a falha no fornecimento de energia, motivo qual entendo pela 

procedência da ação. Diante disso, tenho que houve falha na prestação 

de serviço por parte da Reclamada, em razão de não fornecer a energia 

elétrica à unidade consumidora da Reclamante, da forma pactuada, como 

bifásica, acarretando prejuízos à consumidora. Desta feita, tenho que a 

situação vivenciada pela Autora é decorrente do descaso, desconforto, 

aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, e, sem sombra 

de dúvida é passível de indenização. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO A 

LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 26715618. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010114-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DELSON ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de reclamatória proposta por DELSON ALMEIDA DOS SANTOS 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora contesta a fatura eventual de recuperação de receita, discordando 

da cobrança da fatura de recuperação de consumo no importe de R$ 

3.673,56 (três mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis 

centavos), decorrente de uma suposta irregularidade constatada no 

aparelho de medição que atende o imóvel, ainda, aduz que as faturas dos 

meses de janeiro/2019 a maio/2019 não correspondem ao seu real 

consumo, entretanto, realizou o pagamento a fim de evitar eventual 

suspensão do serviço. Deste modo, pugna pela condenação da reclamada 

a declaração de inexistência do débito referente a fatura de recuperação 

de consumo, além da retificação das faturas contestação, bem como 

indenização por danos morais. De outro lado, a Reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora, por 

meio de inspeção realizada no imóvel do demandante no dia 09/01/2019, 

ocasião em que verificou a concessionária que a unidade consumidora 

APRESENTAVA DESVIO DE ENERGIA NO CANAL DE ENTRADA, trazendo 

aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção devidamente 

realizado, com laudo fotográfico, demonstrando que havia irregularidade 

na unidade consumidora, o que estava impedindo a medição da energia 

efetivamente consumida no imóvel. Outrossim, é cediço que quando se 

constata esse tipo de irregularidade não há necessidade de substituição 

do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no INMETRO, 

uma vez que a anomalia é externa ao aparato. Assim, há prova suficiente 

que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – 

energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da Reclamante ao Cadastro de 

inadimplentes. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios 

técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 
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trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, a 

cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de 

receita do período em que a energia consumida no imóvel do requerente 

não era corretamente medida, mormente porque, embora cadastrada como 

residência, funcionava ali também um comércio (barbearia). Partindo 

dessas premissas, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito, razão pela qual NÃO ACOLHO o pedido formulado pela parte 

autora nesse sentido. Quanto ao pedido contraposto apresentado pela 

parte ré, tenho que deve ser acolhido, posto que restou incontroversa a 

dívida, devendo, portanto, ser pago o valor de R$ 3.673,56 (três mil 

seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), referente 

ao pagamento da fatura de recuperação de consumo (05/2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Outrossim, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

o reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 3.673,56 (três mil 

seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a 

partir da contestação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012868-46.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEITON DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do 

polo passivo, e por consequência, determino ao cartório que proceda ao 

necessário para a correção devendo passar a constar TIM S/A – CNPJ nº 

02.421.421/00001-11 como parte reclamada. No que tange a preliminar de 

ausência de interesse não merece prosperar, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Por fim, rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor total 

de R$ 303,23 (trezentos e três reais e vinte e três centavos) com data de 

inclusão em 23/04/2015, no entanto o requerente afirma que jamais 

manteve vínculo com a requerida e não contratou qualquer serviço que 

pudesse ter originado o débito. Assim, pugna pela anulação do negócio 

jurídico com a consequente declaração de inexistência dos débitos que 

originaram os registros indevidos, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada afirma que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar 

a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 
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contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome do autor, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pelo 

autor, observa-se que não existe inscrição preexistente em seu nome, 

razão pela qual não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente impõe a redução do quantum 

indenizatório, assim considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos 

débitos que totalizam o valor de R$ 303,23 (trezentos e três reais e vinte e 

três centavos); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, a partir do 

trânsito em julgado, apenas no que se fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012809-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012809-58.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

LASARO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Do mesmo modo, 

no que tange a preliminar de incompetência arguida pela reclamada deve 

ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 
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suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, rejeito a alegação 

de incompetência absoluta por complexidade por entender pela 

desnecessidade da realização de perícia diante da assinatura lançada nos 

documentos juntados na inicial e aquela lançada nos documentos juntados 

na contestação. Portanto, afasto a preliminar de perícia grafotécnica, faço 

isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito e não possui qualquer relação jurídica com o banco demandado. O 

reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia da proposta de adesão (id 26890671), 

devidamente assinado pelo reclamante, além de documento pessoal e 

diversas faturas de consumo em nome do autor. No caso, desnecessária 

a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os 

litigantes. A propósito, o reclamado juntou o extrato das faturas do cartão 

de crédito que demonstram que houve o pagamento dos valores nos 

primeiros meses do contrato, entretanto, sem qualquer justificativa o autor 

deixou de cumprir com suas obrigações. Vale frisar que os extratos 

apresentados apartados de outros documentos normalmente não são 

levados em consideração para comprovar a relação contratual. Não 

obstante, no caso vieram acompanhados do termo de contratação do 

serviço devidamente assinado, portanto, fica mais que demonstrada a 

relação jurídica entre as partes. Ademais, quando a parte requerente se 

depara com essas provas no processo, ela deve impugnar argumentando 

que efetuou o pagamento das faturas relativas ao cartão de crédito ao 

qual estava vinculado, ou, ainda, a solicitação de cancelamento do 

serviço, o que não se verifica no caso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. Condeno o autor por litigância de 

má-fé a pagar a multa de 4% do valor atualizado da causa e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) . Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010525-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010525-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA JOANA DA SILVA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

171,15 (cento e setenta e um reais e quinze centavos) com data de 

inclusão em 28/07/2019, no entanto a requerente afirma desconhecer a 

dívida; Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente a linha telefônica nº 65-99696-4120, habilitado 

em 14/10/2014, aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que a autora mantinha 

relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação da reclamante às 

penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 
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senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em nome da autora, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. Entretanto, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do 

STJ o fato de existir outras restrições em seu cadastro faz-se necessária 

a redução do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

171,15 (cento e setenta e um reais e quinze centavos); 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Condeno o autor por litigância de má-fé a 

pagar a multa de 4% do valor atualizado da causa e honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009180-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE GONCALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009180-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EVANEIDE GONCALVES OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS S E N T E N Ç A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.025,68 (mil e 

vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) com data de inclusão em 

05/06/2019 promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece 

o referido débito. O reclamado, por seu turno, alega que a cobrança é 

referente ao contrato de operação nº 67323508, firmado junto ao Banco 

do Brasil e cedido à reclamada em 19/05/2017, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito em virtude do não pagamento dos débitos. Analisado o processo, 

verifica-se que o reclamado apesar de trazer aos autos documentos 

comprobatórios acerca da cessão de crédito com a instituição financeira, 

não apresentou contratos que comprovem a existência da relação jurídica 

originária firmada entre o reclamante e o banco cedente. Desta feita, 

diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do 

reclamado ao inscrever os dados do reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por cobrança de serviço não prestado. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 
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serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em 

consulta a rede mundial de computadores pode-se observar que no 

Processo nº  1008812-67.2019.8.11.0001 e  Processo n º 

1009176-39.2019.8.11.0001 a parte autora também discute a negativação 

indevida de seu nome. Vislumbra-se que a reclamatória nº 

1009176-39.2019.8.11.0001 foi arquivada pela ausência injustificada da 

parte autora em audiência de conciliação, caracterizando, assim, a 

contumácia. Vale consignar que em não foi apresentado recurso 

inominado. Do mesmo modo, o processo nº 1008812-67.2019.8.11.0001 

foi julgado improcedente, oportunidade em que o débito questionado foi 

declarado válido. Deste modo, apesar da judicialização das negativações 

preexistentes, deve-se consignar que os registros foram declarados 

válidos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 

aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva do débito no valor de R$ 1.025,68 (mil e vinte e cinco 

reais e sessenta e oito centavos) dos cadastros de inadimplentes e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, a partir do trânsito em 

julgado, apenas no que se fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013290-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JULIA MAGNO FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013290-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: ANA JULIA MAGNO 

FONSECA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente ressalto que a reclamada, inobstante 

devidamente citada (Id nº 26250372), deixou de comparecer à audiência 

de conciliação, consoante consta no Id nº 26841772. Cumpre esclarecer 

que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada quando a parte 

reclamada deixa de comparecer em audiência e a confissão ficta somente 

se aplicar diante da inércia quanto a apresentação da peça de defesa. 

Deste modo, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, declaro a revelia da 

requerida. Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. Trata-se 

de ação de cobrança onde a autora busca o pagamento do valor 

atualizado de R$ 1.499,92 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e 

noventa e dois centavos) referente ao contrato de compre e venda de 

álbum de fotografias nº 08061, conforme documentos anexados na inicial. 

No caso vertente a reclamada não incorreu somente em revelia, mas 

também em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar as 

alegações e os documentos juntados na petição inicial. Logo, analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se restar 

incontroversa a existência da dívida, não tendo a reclamada comparecido 

ao processo e apresentado prova de pagamento. Ademais, a requerida 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do 

NCPC), atinente à negativa da dívida ou da veracidade dos documentos 

apresentados. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao julgador 

entender de forma contrária, não vislumbro nos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos da revelia. Sendo 

assim, é de rigor a procedência da ação para o reconhecimento da 

cobrança do título executivo particular representado pelo contrato trazido 

aos autos pela autora e não quitado pela demandada. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor R$ 1.499,92 (mil quatrocentos e noventa e nove reais 

e noventa e dois centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desde o vencimento da dívida. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz 

de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007396-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROL CARDOSO MOURA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO OAB - BA12994 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007396-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CAROL CARDOSO MOURA CORDEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Vale dizer que o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega ter adquirido passagens aéreas da demandada trecho Cuiabá/MT – 

São Paulo/SP, embarque dia 09/08/2019 às 18h40min e chegada às 

22h00min, no entanto, o voo contratado foi cancelado sem qualquer 

justificativa da empresa aérea. Aduz que após o cancelamento a 

reclamada se recusou a realocar a reclamante em outra companhia aérea 

para embarcar em um voo com horário compatível ao contratado, razão 
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pela qual precisou adquirir um novo bilhete pelo valor de R$ 1.383,64 (mil 

trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para 

cumprir com seus compromissos previamente agendados no local de 

destino. Deste modo, requer a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada afirma não ter 

havido ato ilícito e que o atraso do voo ocorreu em razão de problemas 

técnicos na aeronave ocasionando a manutenção não programada. 

Assim, sustenta que cumpriu com todos os seus deveres junto ao 

consumidor ao realoca-lo no próximo voo, inexistindo danos 

extrapatrimoniais a indenizar. Analisado o processo e os documentos que 

o instrui, o atraso do voo contratado pela autora resta incontroverso, 

limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por necessidade de 

manutenção da aeronave não programada. Sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

devem comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, ao reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado este, provado 

estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) 

prevê que cumpre ao transportador a realocação de passageiros em caso 

de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a assunção 

de despesas de alimentação e hospedagem, sem prejuízo da 

responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 

4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do 

passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o 

valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer 

interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 

(quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção 

ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, 

alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador 

contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. Por sua vez, o Código 

de Defesa do Consumidor, determina que o dever de informação por parte 

dos fornecedores de produtos e serviços é, correlatamente, direito básico 

do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem”; A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de 

provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se a 

atribuir a responsabilidade pelo cancelamento do voo da autora a 

problemas técnicos com aeronave. Deste modo, não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, 

assim como não trouxe nenhuma prova relativa às alegações de que o 

atraso ocorreu por problemas operacionais, que teria provocado a 

alteração do voo inicialmente contratado pela reclamante. Logo, não há no 

caso qualquer causa de excludente de responsabilidade por caso fortuito 

ou fato de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para 

determinado horário e sendo impedido de trafegar pelas autoridades da 

aviação civil em razão de problemas técnicos, deve a reclamada reparar 

os danos causados. Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva 

da demandada, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO 

CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA DE AERONAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO 

UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO. EXCLUDENTE DO DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

1. Responsabilidade civil: não se qualificam como causas excludentes de 

responsabilidade da transportadora a necessidade de realização de 

manutenção não programada ou de readequação da malha aérea. Casos 

de fortuito interno, no caso concreto, os quais, porque inerentes à 

atividade em si, não podem elidir a responsabilidade do transportador. 2. 

Danos materiais: à transportadora incumbe reembolsar a parte autora 

pelas despesas por ela havidas com a aquisição de novas passagens 

aéreas, a fim de que pudessem chegar a tempo para o evento do qual 

participariam. 3. Danos morais: o atraso de voo, em virtude de manutenção 

não programada de aeronave, com consequente remanejo das conexões 

subsequentes, com previsão de chegada com cerca de onze (11) horas 

de atraso do horário inicialmente previsto, situação essa que obrigou os 

demandantes a rapidamente buscar alternativa que atendesse a seus 

interesses, garantindo sua presença em evento profissional, caracteriza 

abalo moral indenizável. Montante indenizatório, entretanto, minorado, à luz 

do artigo 944 do CC/2002. Apelação parcialmente provida. Unânime.

(Apelação Cível, Nº 70083131565, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 

21-11-2019). No que se refere ao quantum indenizatório, o procedimento 

de sua fixação é norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o 

qual devem ser levadas em consideração as circunstâncias em que o fato 

danoso ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a realidade 

financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos morais não 

deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu desacerto. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte reclamada não agiu com culpa 

grave, mas é de grande porte, do ponto de vista de suas possibilidades 

econômico-financeiras. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Por fim, no que tange à restituição dos valores gastos pela 

reclamante com a compra de nova passagem aérea para que pudesse 

chegar ao seu destino final na data anteriormente programada, tenho que 

também merece prosperar, uma vez que os gastos inesperados só 

ocorreram em decorrência da falha da prestação de serviço que impediu 

que a autora continuasse o seu itinerário nos horários previamente 

contratados, devendo ser indenizada conforme os comprovantes de 

pagamento juntados na inicial (Id nº 23839126). Consigno, porém, que o 

reembolso deverá ser realizado na forma simples, por ser inaplicável ao 

caso a norma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que, 

não obstante o cancelamento do serviço, o pagamento para compra de 

novas passagens foi realizado mediante legítima contratação, o que afasta 

a hipótese de cobrança indevida. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a reclamada a 

restituir os reclamantes pelo dano material sofrido no valor de R$ 1.383,64 

(mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais 

a contar data do desembolso. 2 - CONDENAR a reclamada a compensar 

os reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), montante este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de 

juros legais a incidir da data da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006553-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006553-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROBSON RODRIGUES NUNES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E 

N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 
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documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

II - PRELIMINAR Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo 

reclamado no que tange a prescrição, tendo em vista que o prazo 

prescricional, para fins de ação de indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir da data 

da ciência do fato gerador da pretensão, o que, in casu, ocorreu em 

06/09/2019 (Id 23519010), data em que foi realizada a consulta dos dados 

do autor no cadastro de proteção ao crédito. III - MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 296,46 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta 

e seis centavos_ com data de inclusão em 06/04/2015 promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

não possui qualquer relação jurídica com o banco demandado, uma vez 

que o serviço prestado nunca foi contratado pela reclamante. O 

reclamado, a seu turno, alega que o reclamante é titular do cartão de 

crédito contratado junto a instituição financeira, assim, foram contraídos 

débitos que restaram inadimplidos, aduz, ainda, que houve pagamento de 

outras faturas referente ao mesmo cartão, o que demonstra a relação 

jurídica entre as partes, deste modo, não existindo pagamento das faturas 

em aberto torna-se legítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. O 

reclamado em sua contestação insiste que houve contratação do serviço 

por parte da reclamante, entretanto, não carreou aos autos qualquer 

prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes, 

apresentou apenas as supostas faturas do cartão de crédito que afirma 

ser de titularidade do autor. Ocorre que a imagens juntadas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pelo reclamado, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e adulterados mediante simples 

comando de quem tem acesso aos dados. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de 

seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em consulta ao 

sistema PROJUDI pode-se observar que no Processo nº 

663128420148110001 a parte autora também discute a negativação 

indevida de seu nome. Vislumbra-se que o feito foi julgado improcedente, 

oportunidade em que o débito questionado com data de inscrição em 

27/01/2014, portanto, preexistente ao débito ora discutido, foi declarado 

válido. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva do débito no valor de R$ 296,46 (duzentos e noventa e 

seis reais e quarenta e seis centavos) dos cadastros de inadimplentes e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, a partir do trânsito em 

julgado, apenas no que se fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013714-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº 1013714-63.2019.8.11.0001 Reclamante: FRANCIMAR ROSA 

DA SILVA Reclamada: OI S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a parte Reclamante indenização por danos 

morais em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 428,89, 

conforme extrato anexado no ID. 25396165, ao argumento de que 

desconhece o mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta que a 

parte Autora contratou os seus serviços de telefonia através do contrato 

nº 505551573, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das 

faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o dever de 

indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da análise do 

processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

de comprovar a contratação e utilização dos serviços que presta pela 

parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados da parte Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Destarte, 

resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada 

ao inscrever os dados da parte Autora em cadastro de proteção ao 

crédito por débito decorrente de serviço não prestado, devendo reparar 

os danos a ela causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do 

mero aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 
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das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Isto posto, rejeito o pedido contraposto formulado pela 

reclamada, uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude 

praticada pela mesma ao inscrever o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado nos autos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a parte Reclamante por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Sum. 54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, a partir do trânsito em 

julgado, apenas no que se fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO POICHE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº: 1006991-28.2019.8.11.0001 Reclamante: LUIZ AUGUSTO 

POICHE DA SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do Juízo. A regra geral que estabelece a competência é o 

domicílio do réu, mas que pode ser escolhida em qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no 

inciso III: “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza”. A referência retro ressai do 

fato de que, compulsados os autos verifica-se que o Reclamante reside 

na cidade de Várzea Grande/MT (ID. 23751068). Por outro lado, informa o 

endereço da Reclamada na Cidade de São Paulo-SP. Com essas 

considerações, reconheço que este juízo é incompetente para processar 

e julgar esta demanda. Nesse sentido. “EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. 

INCOPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao Julgador declarar, 

de ofício, a incompetência territorial quando ausentes as possibilidades 

previstas nos incisos do art. 4º da Lei 9.099/95. Enunciado 89 do FONAJE. 

Autor que elegeu aleatoriamente o foro para a propositura da lide, sem 

observar as hipóteses estabelecidas pela Lei 9.099/95. Hipótese em que a 

questão da competência do juízo para processar a demanda antecede a 

análise da revelia. Matéria de ordem pública SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71007883150 RS, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Publicação: 29/08/2018) ”. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, e, em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do 

presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013644-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE BENEDITA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Processo nº: 1013644-46.2019.8.11.0001 Reclamante: MARLETE 

BENEDITA DA SILVA Reclamada: OI S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. A competência do Juízo 

é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo Juiz, 

ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem 

pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

Juízo. A regra geral que estabelece a competência é o domicílio do réu, 

mas que pode ser escolhida em qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no inciso III: “do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza”. A referência retro ressai do fato de que, 

compulsados os autos verifica-se que a Reclamante reside na cidade de 

Várzea Grande/MT (ID. 25383324). Por outro lado, informa o endereço da 

Reclamada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ. Com essas considerações, 

reconheço que este juízo é incompetente para processar e julgar esta 

demanda. Nesse sentido. “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. INCOPETÊNCIA 

TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. No âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao Julgador declarar, de ofício, a 

incompetência territorial quando ausentes as possibilidades previstas nos 

incisos do art. 4º da Lei 9.099/95. Enunciado 89 do FONAJE. Autor que 

elegeu aleatoriamente o foro para a propositura da lide, sem observar as 

hipóteses estabelecidas pela Lei 9.099/95. Hipótese em que a questão da 

competência do juízo para processar a demanda antecede a análise da 

revelia. Matéria de ordem pública SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71007883150 RS, Relator: José 

Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Publicação: 29/08/2018) ”. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, e, em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do 

presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 
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as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008337-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008337-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLINDO XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 1008337-14.2019.8.11.0001 S E 

N T E N Ç A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por CARLINDO XAVIER 

DOS SANTOS, em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A, todos 

qualificados nos autos. O requerente afirma que teve o nome inserido no 

cadastro de inadimplentes no importe de R$356,00(trezentos e cinquenta e 

seis reais) através de um suposto contrato de nº 5274620160873000, 

tendo seu crédito negado. Afirma, ainda, que desconhece os supostos 

débitos que deram origem à inscrição indevida, bem como os valores que 

lhe são atribuídos. Requer a procedência da lide para condenar o 

demandado ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a 

inversão do ônus da prova. O requerido apresentou defesa arguindo 

preliminarmente a inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial 

Cível, ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito afirma que 

inexiste o dever de indenizar ante a ausência de ocorrência de ilícito. Por 

fim, requer a improcedência da lide. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, no ID 25601030. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. No tocante à preliminar arguida de inépcia da inicial ante a 

falta de interesse, esta não merece prosperar, vez que não é obrigatória à 

reclamação administrativa. De outro modo, rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor não merece prosperar. Os 

documentos aportados na contestação demonstram de fato que há tem 

relação contratual das partes, o reclamado colacionou aos autos Proposta 

de Adesão ID 25872105, devidamente assinada pelo Reclamante, bem 

como documento pessoal do reclamante. Verifica-se que a CNH acostada 

na defesa (junto ao contrato) se trata do autor. Ademais, houve a emissão 

de nova CNH em decorrência do vencimento, assim, concluo que muito 

embora a assinatura não seja semelhante (o que ocorreu em decorrência 

da mudança da cnh), a foto permite-me concluir que se trata da mesma 

pessoa. Ainda, tendo o reclamado apresentado a proposta de adesão 

devidamente assinada caberia ao reclamante apresentar prova de 

quitação dos valores em aberto, o que também não fez. No caso, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal TJ/MT: E M E 

N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONTRATO 

ASSINADO APRESENTADO PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, 

em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95.2- Comprovada a contratação dos serviços mediante 

apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, 

resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato 

ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do 

pagamento.3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.4- Não 

havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em 

indenização por dano moral.5- Age de má-fé a parte recorrente que 

efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte recorrida e 

nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter 

vantagem indevida.6- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de 

origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a adimplir a dívida.7- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 

1000895-44.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no 

DJE 08/07/2019). Diante do exposto, rejeito às preliminares arguidas e no 

mérito JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, bem como: Reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3º e 487, I, c.c. arts. 80, 

II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em 

litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 
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presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza 

Leiga Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008200-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA PADILHA DA COSTA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008200-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUISA PADILHA DA COSTA PIMENTA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL 1008200-32.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ANÚLATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS 

MORAIS proposta por MARIA LUISA PADILHA DA COSTA PIMENTA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos. A 

requerente afirma ao receber a fatura do mês de Janeiro de 2019, notou o 

lançamento de 20 (vinte) parcelas no valor de R$ 73,96 (setenta e três 

reais e noventa e seis centavos). Afirma que ao dirigir-se a uma agência 

do reclamado, fora-lhe informado não haver nada de errado no 

parcelamento, pois este ocorreu vez que não havia sido quitada a fatura 

do dezembro de 2018, após nova Resolução do Banco Central. Contudo, a 

reclamante aduz que efetuou o pagamento da fatura do mês de 

dezembro/2018 antes do vencimento, dessa forma, cumpriu com sua 

obrigação e não possui débito algum com o Requerido. Assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do reclamado ao pagamento de 

danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como requer a 

inversão do ônus da prova. O banco requerido afirma em defesa, alega 

que se tratou de cobrança de valores devidos, por corresponder a 

parcelamento automático de crédito rotativo, imposto pelo pagamento 

mínimo de valores de faturas, autorizado pela RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 

26 de janeiro de 2017 do Banco Central, dessa forma, requer a 

improcedência da ação vez que inexiste o dever de indenizar ante a 

ausência de ocorrência de ilícito. Realizada audiência de conciliação 

restou infrutífera, no ID 25134514. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. A autora pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão da autora não merece prosperar. Analisado o processo e seus 

documentos, verifico que do comprovante de pagamento colacionado a 

reclamante cancelou o agendamento do pagamento da fatura do cartão na 

data de 12/12/2018. Dessa forma, vencida a fatura ocorreu o 

refinanciamento dos valores não adimplidos. Na demanda, quanto ao 

aludido parcelamento lançado na fatura subsequente, a instituição 

financeira deverá obedecer ao disposto na RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 

do BACEN, sendo impositivo aplicar condições mais vantajosas ao 

consumidor, conforme dispõe: Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão 

de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando 

não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de 

financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura 

subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio 

de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o 

cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, 

pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura 

subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, 

o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante 

linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais 

vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de 

crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos 

financeiros. Assim, verifica-se pelas provas da exordial, que a 

Reclamante subsumiu ao que reza a Resolução supra, quando cancelou o 

agendamento do pagamento da fatura do mês de dezembro. Dessa forma, 

não houve ilícito por parte da Reclamada quando do parcelamento 

automático de valores pendentes, não havendo de se falar em dano moral. 

Nesse sentido: CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA COBRANÇA DE FATURA 

PAGA, O QUE NÃO SE VERIFICA, POIS O PAGAMENTO SINALIZADO PELA 

AUTORA DIZIA RESPEITO AO MÊS ANTERIOR AO DISCUTIDO NOS 

AUTOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO QUE DECORRE DO 

INADIMPLEMENTO DA AUTORA. EVENTUAL INCONFORMIDADE COM OS 

JUROS DO ROTATIVO E AFINS, QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO 

REVISIONAL. DANO MORAL INOCORRENTE. PEDIDOS JULGADOS 

IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-DF 

20170310026543 DF 0002594-16.2017.8.07.0003, Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2018.) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da autora. E, por corolário, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de justiça gratuita a autora, 

visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o caso de 

interposição de recurso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana 

Pasinato Gomes Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010741-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010741-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDEVALDO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por EDEVALDO DA SILVA CAMPOS em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, todos qualificados nos autos. O requerente afirma que sofreu uma 

inserção indevida, pelos débitos nos valores de R$16,37 (dezesseis reais 

e trinta e sete centavos) referentes ao contrato nº 

07.0000020151621377609, de R$17,56 (dezessete reais e cinquenta e 

seis centavos), referentes ao contrato nº 07.0000020151599055512 e de 

R$ 17,61 (dezessete reais e sessenta e um centavos), referentes ao 

contrato nº 07.0000020151574037604, promovida pela reclamada, tendo 

seu crédito restrito. Afirma, ainda, que desconhece o motivo da 

negativação, requer a procedência da lide para condenar o demandado ao 

pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus 

da prova. A requerida apresentou defesa arguindo a preliminar de 

prescrição trienal, vez que a negativação ocorreu na data 22/04/2015, e a 

parte autora somente ingressou com a demanda em 04/10/2019, quando 

exaurido o prazo estabelecido em lei. No mérito aduz que o autor está 

inadimplente com a empresa, inexistindo o dever de indenizar tendo em 

vista a inocorrência do ilícito. Requer a improcedência da lide. Realizada 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 26290286 . É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. A requerida invoca preliminar de 

prescrição, sob o fundamento que a inscrição remonta há mais de 03 

(três) anos, contados da propositura da presente demanda, o que a 

inviabiliza em sua pretensão reparatória. Sem a razão. No caso em tela, o 

prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, 

vejamos: Art. 206. Prescreve: [...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a 

pretensão de reparação civil; Ocorre que o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir da data da ciência e não da inscrição indevida em 

s i .  N e s s e  d i a p a s ã o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o 

nº:1000214-93.2018.811.0055Origem:Juizado Especial Cível de Tangará 

da Serra. Recorrente(s):PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO. 

Recorrido(s): EMBRATEL TVSAT. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:01/07/2019. E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO 

PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando relação de consumo, aplica-se 

ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que 

sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo 

consumidor. Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor 

tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de 

proteção ao crédito em 2017 ao tentar realizar compra, ajuizando a ação 

de reparação de danos morais em 2018.Os autos estão devidamente 

instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em 

que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do 

NCPC. Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser 

declarada como inexistente. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é 

presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a 

obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para reparação do 

dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o 

presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a 

relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (N.U 1000214-93.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) Do mesmo modo, a reclamada 

sustenta que o extrato de negativação apresentado pela autora não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. O 

autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do autor merece prosperar parcialmente. 

Os documentos aportados na inicial demonstram que o requerente teve o 

nome inserido no rol do cadastro de inadimplentes pela Reclamada. Em que 

pese à reclamada em sua contestação insista na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno fatura pendente em nome do autor, conforme telas 

sistêmicas colacionadas. Ocorre que as imagens de suas telas de 

sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Não se pode olvidar, também, que era ônus da 

demandada demonstrar o seu vínculo com o reclamante, com o fito de 

ratificar a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito nos 

valores de R$16,37 (dezesseis reais e trinta e sete centavos), de R$17,56 

(dezessete reais e cinquenta e seis centavos), e de R$ 17,61 (dezessete 

reais e sessenta e um centavos), o que, igualmente, não o fez. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo 

consumidor, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E FATURAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ÚNICA INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova.A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno.Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o 

consumidor suportar os riscos do negócio.A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a única 
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restrição constante do extrato. O valor da indenização por dano moral 

deve  ser  f i xado segundo c r i té r ios  de  razoab i l i dade 

eproporcional idade.Sentençareformada.Recurso prov ido.  (N. U 

1005066-30.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). 

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO 

DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA 

RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cabe a 

impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao 

benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, deve 

prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.2. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a 

legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

pois não juntou comprovação de contratação dos serviços.3. As telas 

sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente 

e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica 

contratual entre as partes. 4. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o 

dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem 

como artigo 14, do CDC.5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.(N.U 

1003824-02.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no 

DJE 07/06/2019). Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada 

a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar incontroversamente a 

origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no 

campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que a inscrição ora discutida é o único registro em seu nome, 

o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. Deste modo, constato 

que a indenização no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumprirá o 

escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida, bem 

como demais preliminares e, no mérito JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: Declarar a inexistência dos débitos aqui litigado e, 

nos valores de R$16,37 (dezesseis reais e trinta e sete centavos) 

referentes ao contrato nº 07.0000020151621377609, de R$17,56 

(dezessete reais e cinquenta e seis centavos), referentes ao contrato nº 

07.0000020151599055512 e de R$ 17,61 (dezessete reais e sessenta e 

um centavos) referentes ao contrato nº 07.0000020151574037604, e, por 

conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito; Condenar a requerida ao pagamento no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 

Improcedência do pedido contraposto. DEFIRO o pedido de justiça gratuita 

ao autor, visto que comprovou sua hipossuficiência financeira, para o 

caso de interposição de recurso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZA DA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003693-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARENILZA DA 

SILVA MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003695-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA GONCALVES DE ARAUJO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003695-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BALBINA 

GONCALVES DE ARAUJO MAGALHAES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003696-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003696-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: WEBJET 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE CARVALHO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003717-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCILENE DE 

CARVALHO MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAN MARCEL OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003730-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVAN MARCEL 

OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEORGE LUIZ 

VON HOLLEBEN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003733-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANEI DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003733-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVANEI DA 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003741-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE DE 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA PATRICIA DA 

SILVA BARROS, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI POLO 

PASSIVO: LOJAS AVENIDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003742-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BEUS (REU)

CARLOS ALEXANDRE BEUS 03823966189 (REU)

 

PROCESSO n. 1003742-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS DA SILVA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO SILVA POLO 

PASSIVO: CARLOS ALEXANDRE BEUS 03823966189 e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTINI VEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CUIABANO OAB - MT12212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003750-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA 

SANTINI VEBER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ 

CUIABANO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE VEIGA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA OAB - MT26022/B 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MACHADO PINTO TEIXEIRA OAB - RJ213899 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003763-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ELIANE 

VEIGA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR VEIGA 

CARVALHO PINTO TEIXEIRA, JOSE CARLOS MACHADO PINTO TEIXEIRA 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003775-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003775-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO DE 

JESUS MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE 

CARNEIRO XAVIER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002457-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSYANE ELLEN DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004667-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLA RODRIGUES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004667-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIRLA RODRIGUES AMORIM REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em correição. Vislumbro que a parte 

reclamante fez juntar em mov. ID 25209425 documentos comprobatórios 

da relação jurídica entre as partes. Assim, em obediência ao contraditório 

e à ampla defesa, intime-se a parte requerida para que se manifeste 

acerca dos documentos novos juntados, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. No mesmo prazo deverá juntar ao deito o extrato de 

ligações recebidas e realizadas da linha telefônica, como prova do juízo, 

nos termos do artigo 370, do CPC. Com a juntada do documento, intime-se 

o autor para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013434-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013434-92.2019.8.11.0001. 

AUTOR(A): BRUNA CAMILO DA SILVA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANO MORAL 

COM PEDIDO DE LIMINAR proposta em desfavor de IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeito para presidir o feito 

nos termos do artigo 145, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

cabendo anotar jurisprudência pertinente: "O juiz não é obrigado a declinar 

o motivo de suspeição por foro intimo, porque estão no seu âmago (RTRF. 

1ª Reg. 10/267).No mesmo sentido RT 754/432." Assim, remetam-se os 

autos ao meu substituto legal. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022251-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYAN ELAN RAMOS LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019532-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADISON APARECIDO DE FRANCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015314-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABYOLLA CAROLINE DE AQUINO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015314-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABYOLLA CAROLINE DE AQUINO MEDEIROS REQUERIDO: 

ENERGISA S/A INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar acerca do pagamentos das custas processuais 

conforme condenação nos autos nº 8030885-11.2019.811.0001, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito. Após, concluso. Às 

providências. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003801-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003801-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020624-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (REQUERENTE)

NATASSIA PAULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020624-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (REQUERENTE)

NATASSIA PAULINO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

RAMIRIE NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002987-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE PAULA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003660-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA OURIVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO SALCEDO JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1003807-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE BOM 

DESPACHO DANTAS BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES POLO PASSIVO: JOSE 

AUGUSTO SALCEDO JUNIOR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:20 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015326-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE BELISKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020923-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FRANCISCA DA CRUZ ANUNCIACAO (EXECUTADO)

JACIRA APARECIDA DA ANUNCIACAO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003818-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VARGAS DA SILVA SOLIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003818-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

VARGAS DA SILVA SOLIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008991-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO OAB - BA32078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003833-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PESSOA OAB - MT6734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003833-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO PESSOA POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011900-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BARRETO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010040-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006862-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARCIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019444-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOS ANJOS NERYS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037285-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005903-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDHREIA ALINE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020858-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003855-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003855-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDIOMAR DA 

SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS LOCK POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005437-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARROS SCALONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003870-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANI FREDERICO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003870-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: JEOVANI FREDERICO DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009233-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003876-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEDRO DE JESUS (AUTOR)

MARILZA ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003876-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIRO PEDRO DE 

JESUS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO FERREIRA DA 

SILVA POLO PASSIVO: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010627-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006048-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo a 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009034-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA GLORIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA OAB - MT25035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054676-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS CANDIDO (REQUERIDO)

ROSEMEIRE RODRIGUES BATISTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021363-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002074-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020221-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO GOMES FERRAZ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002103-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODOLFO DE SIQUEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HIDEO TANAKA (REQUERIDO)

ARIANE MARCHIOSI (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014625-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA MARINHO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sob pena da lei. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL ADELSON DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002170-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIA CHRISTINA RAMIRES FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências de 
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conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SALETE DE LIMA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN (AUTOR)

MARIELLA PELLOSO BORGHESAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN (AUTOR)

MARIELLA PELLOSO BORGHESAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

SONIA ROCHA GONCALVES CORREIA OAB - 409.220.222-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013775-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARCIA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003906-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LAURA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003906-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

LAURA DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016807-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA 94728968120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LARA GARCIA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DJAIR SERGIO DE FREITAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TURATI PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (REQUERIDO)

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA WILKE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003913-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

WILKE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS FILHO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003922-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003922-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL BRITO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS SILVA 

POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002987-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE PAULA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)
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AUTOR: ANTONIA DE PAULA E SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

em correição. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA movido por ANTONIA DE PAULA E SILVA em 

desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S.A (CAB CUIABÁ S.A). O autor requer, em 

tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento e abastecimento de 

água em sua unidade consumidora. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, porquanto a parte nega a 

existência do débito, restando evidente que se trata de prova negativa, 

sendo incabível atribuir para a parte o ônus de demonstrar sua 

irregularidade. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Deste 

modo, o deferimento do pedido é medida que se impõe. O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o 

requerido restabeleça EM 24 HORAS o fornecimento de água na matrícula 

indicada na inicial, em relação as faturas em discussão na lide. Fixo multa 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia no caso de 

descumprimento da decisão até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003660-04.2020.8.11.0001. REQUERENTE: ROSANGELA OURIVES 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS & 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE proposta por 

ROSANGELA OURIVES OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O demandante alega que que 

a reclamada está realizando cobranças indevidas, em relação a 

recuperação de energia elétrica em sua residência. Requer, em tutela de 

urgência, a suspensão das cobranças indevidas, bem como que a 

reclamada se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, requer ainda, que à ré se abstenha de realizar o corte do 

fornecimento de energia elétrica em sua residência. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a 

existência da dívida, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de 

provar a irregularidade da cobrança por se tratar de prova negativa. Além 

disso, há indícios de irregularidade da cobrança, tendo em vista que alega 

que a cobrança é indevida. Com isso, o requerente demonstrou, neste 

momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, 

uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a 

parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do 

pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que 

não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O requerente pleiteia a inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se enquadra 

como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que o 

fornecedor possui melhores condições técnicas ou econômicas pra 

produzir provas, sendo imprescindível a inversão do ônus para a 

igualdade entre as partes. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido se abstenha de 

efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na residência do autor. 

Determino ainda que a requerida suspenda as cobranças em discussão, e 

se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ressalto que a liminar concedida, não abrange cobranças que 

advirem posteriormente, devido ao uso dos serviços. Fixo multa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de descumprimento 

desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo o demandado comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005731-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA S E N T E N Ç A Vistos em Correição Trata-se de Ação 

de Revisão de Contrato formado pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que, na data de 13/10/2015, celebrou contrato com o 

demandado de cédula de crédito bancário n. 201522878 para liberação da 

quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), vinculada a alienação 

fiduciária de um imóvel oferecido em garantia, mediante o pagamento de 

120 parcelas mensais. Sustenta que o contrato incidiu juros capitalizados 

por mês no percentual de 1,45%, com IGPM de dois meses anteriores a 

data do vencimento da parcela e, em caso de inadimplemento, a parcela 

terá o mesmos juros e índice de correção monetária. Alega que o contador 

emitiu laudo pericial extrajudicial constatando a diferença entre as 

parcelas calculadas pelo banco e o cálculo atualizado. Anota que as 

parcelas pactuadas não observou a taxa de mercado do Banco Central. 

Afirma que, após o cálculo, fora constatado o saldo devedor de R$ 

11.591,01, que deverá continuar sofrendo o acréscimo de 1,17% ao mês 

pelo restante do contrato, sendo devido a parcela mensal de R$ 227,40. 

Assegura que, de acordo com o contrato, o saldo devedor é de R$ 

45.348,28. Requer, em tutela de urgência, a emissão de novos boletos de 

acordo com o cálculo apresentado pelo contador (planilha n. 02) e, no 

mérito, a procedência da lide para declarar a nulidade das cláusulas n. 02 

e 05 do instrumento contratual, a revisão do instrumento para constar o 

percentual de juros de 1,17% ao mês e multa de 2% e 1% de juros ao mês 

em caso de inadimplência. O demandante pleiteou pelo aditamento da 

exordial para alterar o valor da causa. Na data de 11/09/2019, foi proferida 

decisão indeferindo o pedido de urgência. O requerido apresentou defesa 

alegando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível por se 

tratar de matéria complexa. No mérito aduz que o demandante concordou 

com as cláusulas contratuais, sendo incabível a alteração. Registra que o 

contrato se trata de cédula de crédito bancário e que a taxa de juros 

prevista no Banco Central supera a indicada no contrato. Anota que o 

autor não comprovou a irregularidade das cláusulas pactuadas. Requer a 

improcedência da lide. A tentativa de conciliação resto infrutífera, ID. 

25017548. O demandante impugnou a defesa ratificando os termos da 

exordial. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

demandado alega, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial 

Cível para processar e julgar a demanda. Em que pesem as alegações do 

demandado, verifico que não merecem acolhimento, visto que o objeto da 

lide se trata do contrato celebrado entre as partes, inexistindo 

complexidade em sua apreciação. Com efeito, o magistrado é o 

destinatário da prova e, portanto, está autorizado a dispensar a produção 

de quaisquer provas que entender desnecessárias, conforme o disposto 

no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Deste modo, 

não há espaço para alegação de produção de prova pericial. Deste modo, 

rejeito a preliminar arguida pelo demandado e passo a apreciar o mérito da 

demanda. Compulsando os autos, constato que o contrato se trata de 
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cédula de crédito bancário com garantia de imóvel. Assim, a taxa de juros 

do banco central será de acordo com o contrato mencionado. No caso, o 

demandado aportou ao feito o extrato emitido pelo Banco Central em que 

indica a taxa de juros de 2,76% ao mês e 38,56% ao ano. Assim, a taxa 

de juros de 1,45% ao mês encontra-se de acordo com a média prevista no 

Banco Central do Brasil. Ressalto que, ainda que os juros indicados pelo 

autor (1,17%) fossem considerados como devidos, não ocasionaria 

qualquer modificação, pois para configurar juros abusivos seria 

necessário a cobrança superior à 50% da taxa média de mercado. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE 

CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO 

VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE 

PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.A fixação a fixação 

de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a 

revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado 

o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exageradaConforme a Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade”.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se 

fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 

1.061.530/RS.O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo 

da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados, 

conforme entendimento sedimentado pela Súmula 541/STJ.É legítima a 

cobrança da comissão de permanência, se expressamente prevista no 

contrato e desde que não cumulada com qualquer outro encargo 

moratório, a teor da Súmula 472/STJ. (SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, 

Publicado no DJE 22/01/2019). (Grifei) Verifica-se a possibilidade de 

capitalização de juros, uma vez que o instrumento fora pactuado em 

outubro de 2015, ou seja, após a vigência da MP2170-36/2001, conforme 

a Súmula n. 539, do STJ: Súmula 539. É permitida a capitalização de juros 

com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” Ressalto, ainda, há previsão 

expressa no contrato. Portanto, inexiste prova da irregularidade da 

cobrança, neste momento. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS PACTUADOS – 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PREVISÃO 

EXPRESSA – MANUTENÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO 

PACTUAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS DE 

MORA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, 

DESPROVIDO. Não há interesse recursal da parte que pretende discutir o 

direito já concedido, pelo Juízo a quo, em sentença. A previsão no 

contrato BANCÁRIO de taxa de JUROS anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada, já CAPITALIZADA (REsp nº 973.827/RS). Consoante a 

orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do 

julgamento do REsp. nº 1.061.530, só há abusividade quando a taxa de 

JUROS remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de 

mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do 

instrumento. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra 

devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução 

de cada dispositivo legal. (N.U 0046590-12.2012.8.11.0041, , DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017) Registro que a incidência de 

juros de 1% ao mês e de multa de 2% ao ano também estão regulares. 

Deste modo, não fora constatada qualquer irregularidade no instrumento 

contratual, o que impossibilita o acolhimento dos pedidos elencados na 

exordial. Ressalto que a inversão do ônus da prova não afasta o dever de 

o requerente efetuar a prova mínima de suas arguições na exordial. É 

inafastável a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus 

estabelecido no art. 373, I, do código de Processo Civil, o que impede a 

concessão do pedido. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL NÃO JUNTADO NOS AUTOS ATÉ A FASE DE INSTRUÇÃO. 

REVISÃO HIPOTÉTICA DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. 1. A ausência de cópia dos instrumentos contratuais cuja 

revisão é pretendida conduz à improcedência do pedido, considerando ser 

ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 2. Com efeito, 

não há como se revisar o contrato sem conhecer suas disposições, de 

forma meramente hipotética, supondo abusividade (s) que não foram 

concretamente aferidas. 3. Exatamente por isso é que não juntada do 

contrato durante a fase instrutória está a encerrar a improcedência do 

pedido, e não presunção de ilegalidades, segundo interpretação que se 

faz do artigo 285-B do CPC/73 (vigente à época da postulação inicial), 

atualmente reproduzido no artigo 330, § 2º do CPC/15. 3. Fato é que, sem 

o contrato o autor não tem sequer como controverter quaisquer 

obrigações, o que torna o instrumento essencial à procedência do pedido. 

(TJ-MG - AC: 10394120080467001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de 

Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019) Assim, a 

improcedência da lide é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do autor. E, por corolário, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018215-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1018215-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: BRUNA DA CUNHA 

REQUERIDO: DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, 

por meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, 

homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para que 

produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o 

feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se 

PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018004-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FATIMA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRC COMERCIO DA MODA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1018004-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CLAUDIA FATIMA 

FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA REQUERIDO: CRC COMERCIO DA MODA 

EIRELI - EPP Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes informam que 

compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado e encartado 

nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes 

ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. 

Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003003-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAFAELA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - BA49540-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1003003-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JANAINA RAFAELA 

FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DE SAO 

PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes informam que compuseram 

amigavelmente, por meio de acordo realizado e encartado nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018338-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA vistos em correição. Processo: 

1018338-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: PHILIPE EDUARDO 

RODRIGUES ARAUJO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram do correr da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015687-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015687-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA VISTOS EM CORREIÇÃO. . Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como por não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE 

EXIBIR DOCUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CELSO 

AUGUSTO DE MELLO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara relação 

consumerista. Em inicial, sustenta a parte autora ter sofrido prejuízo em 

decorrência da falha na prestação do serviço pela reclamada. Narra que 

possui contrato de empréstimo em aberto com o reclamado, firmado em 

02/10/2017, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ R$ 33,80 

(trinta e três reais e oitenta centavos), cuja última parcela está prevista 

para 25/11/2025. E que para quitação antecipada deste empréstimo, o 

autor encaminhou notificação extrajudicial ao banco réu, a qual foi 

cobrada posteriormente via e-mail, ambas, sem resposta, deixando de ser 

encaminhado o boleto de quitação solicitado. Assim tendo movido ação de 

obrigação de fazer, cumulada com condenação por danos morais em 

razão do não fornecimento de boleto bancário para liquidação de 

financiamento que mantinha com a instituição demandada. Em defesa, o 

banco reclamado aduz que o contrato da parte autora não permitia o 

vencimento antecipado a forma, afirmando a forma que o autor solicitou a 

liquidação não está de acordo com as regras estabelecidas pelo BB, que 

estabelecem que a emissão e recebimento de boleto bancário deverá ser 

realizada obrigatoriamente para o titular ou fiador da operação, mediante 

identificação prévia, porém, como o autor é correntista do banco 

reclamado, não atederia aos requisitos. Aduz que não praticou qualquer 

ilícito e pugna pela improcedência da ação. No mérito, diante das provas 

existentes nos autos verifica-se que são suficientes para dar provimento 

em parte os pedidos exarados pela parte autora em face da demandada. 

Está comprovado nos autos que a parte autora buscou várias vezes junto 

ao réu que lhe fornecesse conta para liquidação do financiamento bem 

como o boleto para quitação do débito. Desse modo, não resta dúvidas 

que o banco demandado tinha o dever de fornecer imediatamente a conta 

e o boleto para quitação, sendo que esse atraso configura, no mínimo, 

abuso de direito por parte do réu, com o que é devida a obrigação de 

fazer entabulada na inicial. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. TERMO 

DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO. SOLICITAÇÃO DE DESCONTO PARA 

PAGAMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETO 

PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO E 

DETERMINAR QUE O BANCO APRESENTE CÁLCULO PARA LIQUIDAÇÃO 

ANTECIPADA DO CONTRATO, MEDIANTE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS 

JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 52, §2º 

DO CDC. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009015660, 
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Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em: 27-11-2019) Diante disso, o Banco réu 

deverá ser compelido a fornecer o débito, juntamente com o título para 

quitação dos valores, devidamente acompanhado de memória de cálculo 

de modo a demonstrar o efetivo abatimento proporcional dos juros e 

demais acréscimos previstos em contrato. Em relação aos danos morais 

postulados, tendo esses base na negativa de fornecimento dos 

necessários boletos bancários, para que a parte Autora pudesse pagar 

de forma antecipada a sua dívida, usufruindo assim do direito de desconto 

dos juros projetados. A pretensão da parte autora vem garantido por 

dispositivo legal (art. 52, §2º do CDC). Noutro turno, para sustentar o 

surgimento do dano moral pela negativa desse direito, necessário se faz a 

demonstração efetiva e inequívoca da negativa da Ré em fornecer os 

referidos boletos para pagamento antecipado da dívida e o abalo psíquico 

em razão disso. Nesse especial, o ônus da prova pertence o reclamante, 

pois conforme preceitua o art. 373, I do CPC, cabe a ela provar as suas 

alegações. Nesse quesito, nada existe nos autos de que a parte Autora 

tenha efetivamente abalo moral ante a negativa da requerida, havendo 

mero inadimplemento contratual. Ainda que se reconheça a falha da 

instituição financeira neste aspecto, não há como entender que a conduta 

desidiosa por ela adotada tenha tido o condão de, por si só, acarretar 

danos aos direitos de personalidade da ora recorrente. Ao contrário do 

sustentado pela parte autora, não se trata de hipótese em que o prejuízo 

moral pode ser presumido. Embora inegável o dissabor vivenciado, a 

caracterização de abalo imaterial passível de indenização dependia da 

demonstração cabal de que o descumprimento contratual da ré causou 

transtornos que ultrapassaram a barreira do aborrecimento ordinário, ônus 

do qual a autora não se desincumbiu. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. NEGATIVA DE FORNECER O BOLETO PARA QUITAÇÃO 

ANTECIPADA DO EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ABORRECIMENTOS QUE NÃO 

ULTRAPASSARAM A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008447559, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 26-04-2019) Dessa forma, não se 

vislumbra nos fatos narrados a presença dos elementos da 

responsabilidade civil de ordem a ensejar o instituto do dano moral. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedentes pedido e determinar que o Banco 

apresente cálculo para liquidação antecipada do contrato objeto desta 

demanda, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, 

a teor do disposto no art. 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor, no 

prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 

3.000,00, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009798-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009798-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE MENDES LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a preliminar de rejeição da inversão do 

ônus da prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de 

modo que com ele deve ser analisado. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e materiais em razão de envio de 

cobranças indevidas realizadas pela reclamada. Alega a parte autora é 

cliente da reclamada e possui um plano controle no valor de R$ 49,99 

(quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), aduz que no mês de 

setembro de 2019 recebeu um fatura no valor total de R$ 87,89 (oitenta e 

sete reais e oitenta e nove centavos), ante os fatos entrou em contato 

com a reclamada para saber o motivo da cobrança dos R$ 37,90 (trinta e 

sete reais e noventa centavos), momento em que foi informado da 

contratação de serviços adicionais. Informa que não solicitou qualquer 

serviço, porém para evitar o bloqueio da linha e negativação do seu nome 

o reclamante efetuou o pagamento da fatura. Ante tais fatos, pleiteia 

indenização pelos danos morais sofridos por cobrança de dívida 

inexistente, danos materiais, bem como que seja mantido o plano 

originariamente contratado. A reclamada, a seu turno, rechaça os 

argumentos sustentados pela demandante, alega que estava amparada 

pelo exercício regular do seu direito, aduz ser situação ensejadora de 

meros aborrecimentos e por isso requer a improcedência dos pedidos da 

exordial. Desse modo, cabe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito. Em analise aos documentos juntados nos autos, 

vislumbro que a reclamada não conseguiu provar qualquer contratação 

realizada pelo reclamante para ensejar a cobrança, sendo assim, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373,II do CPC. 

Conclusão a que se chega é que os valores foram cobrados de forma 

indevida, sendo a declaração de inexistência de débito à medida que se 

impõe, juntamente com a restituição daquilo que pagou de forma indevida. 

No que concerne a restituição dos valores de R$ 37,90 (trinta e sete reais 

e noventa centavos) entendo que deve ser aplicado no presente caso o 

disposto no art. 42, parágrafo único. Vejamos: Art. 42. Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. No que concerne aos danos morais, cediço que se pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, não merece acolhimento. Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores, o que não houve. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DA 

COBRANÇA. DEVER DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A autora 

narrou que recebeu cobrança indevida referente a serviço de internet não 

contratado. Postulou a desconstituição da dívida indevidamente cobrada, a 

retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por 

danos morais. A decisão recorrida foi no sentido de desconstituir o débito 

de R$ 25,59. Recorreu o autor quanto ao pedido de indenização por danos 

morais. As Turmas Recursais Cíveis têm decidido reiteradamente que a 
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mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente a configurar dano 

moral, exceto situações peculiares. Não comprovado, no caso concreto, o 

cadastro negativo do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar o dano 

extrapatrimonial pleiteado. A situação vivenciada pela consumidora, ainda 

que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a barreira dos meros 

dissabores do cotidiano. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005909171, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)” Portanto, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil ensejadores de danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na petição inicial, para: - CONDENAR a reclamada 

a restituir o reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 75,80 

(setenta e cinco reais e oitenta centavos), já na forma dobrada, o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e 

acrescido de juros legais a partir do desembolso. - DETERMINO que a 

reclamada mantenha o plano inicialmente contrato pelo reclamante. - 

OPINO pela improcedência dos danos morais. - Mantenho a liminar 

concedida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013157-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013157-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR Inicialmente rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega desconhecer os 

valores descontados mensalmente em sua folha de pagamento, alegando 

não ter solicitado qualquer cartão de crédito perante o banco reclamado. 

Assim, pugna pela restituição em dobro dos valores descontados 

indevidamente além da condenação por danos morais e anulação do 

negocio jurídico. A seu turno, o reclamado sustenta que não cometeu 

qualquer ilícito, sob o argumento de que o reclamante possui contrato de 

cartão de crédito consignado perante o banco, não existindo, portanto, 

razões para que o demandante negue conhecimento dos débitos aqui 

discutidos. Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Para comprovar o 

alegado junta histórico de empréstimos realizados pelo reclamante, 

contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo 

mesmo, além das faturas do cartão de crédito utilizado. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não pode 

prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de cobrança 

indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento pelo 

reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. Aliás, o reclamado juntou aos autos documentação 

suficiente para demonstrar a relação jurídica firmada com a parte autora, 

diferente do que o mesma alega em sua exordial, bem como, 

comprovantes da Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do 

autor. Com efeito, possível vislumbrar nos autos que a reclamante fez no 

ano de 2016 e 2017 dois empréstimos junto a reclamada, por meio de TED, 

vejamos: - valor de R$ 5.985,00 em 27/05/2016; - valor de R$2.783,00 em 

13/12/2017; Contudo, constata-se pelos documentos apresentados pelo 

autor, que os descontos vem ocorrendo desde 2016 tendo a presente 

ação sido ajuizada somente no ano de 2019, três anos após. Aplica-se ao 

caso a máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que não efetuou o contrato de empréstimo aqui discutido. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Desta feita, caberia ao autor requerer revisão 

contratual para apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora 

pago já é suficiente para quitar o contrato, mas não postular o 

cancelamento deste, porquanto não há elementos capazes de macular a 

relação jurídica firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a 

presente ação não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois 

haveria necessidade de recálculo de taxas e demais encargos 

contratuais, o que dá à ação a natureza de revisional, exigindo a 

realização de cálculos mais complexos, e, por consequência, incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento 

jurisdicional no caso está adstrito, não somente ao pedido formulado pela 

parte autora na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a 

teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é 

delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a 

improcedência é medida que se impõe, pois apesar do modelo de 

contratação em questão ser reprovável em razão de gerar o pagamento 

infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de conhecimento das 

regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 
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forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015599-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015599-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Da preliminar 

Incialmente, rejeito a preliminar de conexão arguida pelas reclamadas, uma 

vez que os processos apontados como paradigmas, n. 

1015586-16.2019.8.11.0001 e 1015622-58.2019.8.11.0001, discutem 

distintos contratos de empréstimo, com datas e valores também diversos, 

sendo diferentes também os pedidos, embora figurem as mesmas partes 

contratante. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Do Mérito Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais proposta por MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE em desfavor 

de BANCO OLE BONSUCESSO S/A e FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

LTDA - FONTES PROMOTORA SC. Noticia a Reclamante que, por 

intermédio da segunda reclamada, firmou contrato de empréstimo 

financeiro consignado com a primeira reclamada em 24/07/2017, no valor 

de R$ 2.000,32 (dois mil reais e trinta e dois centavos), a ser pago em 96 

parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais), com o vencimento da primeira 

parcela em 22/09/2017. Contudo, ao verificar o seu contracheque, a 

requerente percebeu que o primeiro desconto de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) denominado CONSIGNAÇÃO 11, já teria iniciado no MÊS DE 

AGOSTO/2017, ou seja, data anterior à prevista no contrato. Como alega 

que houve quebra da boa-fé objetiva do contrato, requer o reembolso em 

dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta e indenização por 

danos morais. Em defesa aduzem as reclamadas que houve a livre 

contratação pela reclamante, tendo consentido expressamente com os 

termos do contrato, que vem sendo regularmente cumprido, com o primeiro 

débito lançado na folha de pagamento da autora somente em 22/09/2017, 

conforme expresso em extrato do contrato trazido com a defesa, motivo 

pelo qual pugnam pela improcedência do feito. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

Reclamado a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que 

houve falha na prestação de serviços pelos Reclamados, considerando 

que restou demonstrado o débito antecipado da primeira parcela no valor 

de R$50,00 na folha de pagamento da autora, já em agosto/2017, quando, 

segundo o pactuado, tal parcela deveria ter sido lançada somente em 

setembro/2017. Aqui, friso que, conforme extrato do contrato trazido com 

a defesa, o valor pactuado deverá ser restituído em 96 parcelas 

descontadas na folha de pagamento da autora, sendo que a primeira 

deveria ter sido lançada somente em setembro/2017 e a última em 

agosto/2025. Entretanto, a cobrança antecipada não implicou a 

antecipação dos meses finais do pagamento, quando deveria implicar o 

último pagamento em julho/2025, o que implicará num aumento injustificado 

no número de parcelas de pagamento, passando de 96 para 97. Portanto, 

a declaração de inexistência do aludido débito, com a devolução da 

quantia já paga, é medida que se impõe. Assim, devem as partes 

reclamadas restituir o valor cobrado antecipadamente na folha de 

pagamento da reclamante. Tal reembolso, no entanto, deve ocorrer na 

forma simples, eis que não se enquadra na hipótese do artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse ponto, friso 

que o E. STJ, em julgamento da Reclamação n. 7.247 – DF 

(2011/0268446-3) firmou o entendimento de que para a caracterização da 

repetição do indébito em dobro, como prevista no artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, torna-se imprescindível a 

demonstração da má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a 

má-fé da reclamada, a restituição deve ocorrer na forma simples referente 

aos valores debitados mensalmente, no total de R$ 50,00 (cinquenta 

reais). Outrossim, não há que se falar em abalo moral sofrido pela autora, 

uma vez que não restou demonstrado ter experimentado qualquer 

situação de sofrimento ou humilhação e, sem a presença destas, não há 

caracterização de dano moral indenizável. Ainda, observa-se que o 

desconto que alega ser indevido totaliza apenas R$50,00(cinquenta reais), 

quantia irrisória que em momento algum comprometeu o mínimo existencial 

da autora, bem como não caracteriza abalo suficiente para desequilibrar 

suas finanças, mormente porque a parte autora percebe mensalmente 

quantia superior a catorze mil reais, como demonstrado pelos holerites 

trazidos com a inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA 

COM DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELA 

DE EMPRÉSTIMO. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SUCUMBENCIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. 

DESCONTO: Não há falar em desconstituição de débito e devolução de 

valores, pois mesmo que tenha ocorrido erro procedimental, à época do 

desconto indevido o banco efetuou a correção do débito. Merece destacar 

que a falha do banco não foi capaz de gerar desconforto a autora que 

ultrapasse o mero aborrecimento, visto que em apenas 03 (três) dias após 

o desconto procedeu ao ajuste na esfera administrativa, razão pela qual 

impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, inexistindo prova 

escorreita no sentido de que o ato teria provocado desequilíbrio em suas 

finanças. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Sucumbência recursal reconhecida 

e honorários fixados em prol do procurador da parte ré majorados. 

Aplicação do art. 85, §11º, do CPC/15. PREQUESTIONAMENTO: Não se 

negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 

70080302839, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-04-2019) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido tão-somente para: b) CONDENAR a título de danos 

materiais a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 

50,00 (cinquenta reais), com juros de mora à razão de 1,0% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção 

monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, 

da data do desconto em sua folha de pagamento (agosto/2017), nos 

termos da Súmula 43/STJ; Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/90. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013944-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BORGES DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SAO PAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013944-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUARDO BORGES DE LARA PINTO REQUERIDO: NET SAO 

PAULO LTDA VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente 

acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo devendo passar a 

constar CLARO S.A como parte reclamada. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. O reclamante alega, na petição inicial, que é cliente da 

empresa requerida, tendo realizado o pagamento da fatura em 22/10/2019 

no valor de R$ 424,28 (quatrocentos e vinte a quatro reais e vinte e oito 

centavos) pelo cartão de crédito da sobrinha Poliana Borges Lara de 

Arruda, conforme comprovante em anexo. No entanto, afirma que nesse 

mesmo mês teve os serviços suspensos por inadimplência, sendo que 

estava com os débitos todos em dia, informa está recebendo ligações de 

cobrança e teve o nome inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

entrar em contato com a empresa requerida, foi informado que não havia 

constado a baixa do pagamento da fatura paga em 22/10/2019, enviou o 

comprovante de pagamento e efetuou reclamação, tentando resolver de 

forma administrativa, mas não obteve êxito. Ante tais fatos pleiteia a 

condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais pelos dissabores suportados, e declaração de inexistência 

de débito. A reclamada, em defesa, afirma que todos os serviços do 

reclamante estão em perfeito funcionamento, portanto ante a ausência de 

ato ilícito e nexo causal, requer a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se assistir razão ao 

reclamante, uma vez que a reclamada não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC e não demonstrou 

que houve continuidade na prestação dos serviços essenciais. 

Registra-se que o reclamante juntou em sua petição inicial números de 

protocolos, e o comprovante de pagamento da fatura, comprovando ter 

acionado a reclamada para reclamar da má prestação do serviço. Friso 

que o demandado deixou de demonstrar a suposta ausência de quitação 

do débito. Ademais, o comprovante aportado comprova a satisfação da 

obrigação. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do serviço, visto 

que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com o reclamante, deixando-o sem o serviço adequado, 

portanto, evidenciada a abusividade da ré ao suspender o serviço 

contratado mesmo o reclamante estando em dia com suas faturas. 

Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante decorrente do 

descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido pela 

reclamada é, sem sombra de dúvida, passível de indenização. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA E INTERNET. 

SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS. PREJUÍZO AO 

ACOMPANHAMENTO DO CURSO EAD QUE DEPENDIA DO SINAL DA 

INTERNET. DEVER DA RÉ DE RESTABELECER O SERVIÇO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS PELA PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Alegou o autor ser cliente da ré e 

titular da linha telefônica nº 3251-2787, juntamente com o serviço de 

internet. Contudo, no dia 09/07/2015 os serviços restaram inoperantes, 

tendo permanecido tal interrupção até a data de 31/08/2015 (fl. 18), ou 

seja, por quase dois meses após a suspensão. Postulou indenização por 

danos morais. Sustentou que em razão da falha do serviço ficou 

impossibilitado de assistir as aulas do curso em EAD no qual estava 

matriculado. Informou que as faturas sempre foram pagas em dia, ainda 

que os serviços não estivessem sendo prestados. Disse que entrou em 

contato diversas vezes com a requerida (protocolos fl. 05/09), mas não 

obteve êxito. A ré não rebateu qualquer um dos dezoito protocolos 

apresentados pelo autor, fato que torna verossímeis as alegações do 

consumidor e evidencia a falha na prestação do serviço. Ademais, no 

caso em tela, as consequências da privação dos serviços de telefonia e 

internet assumem maior proporção que um mero aborrecimento porque o 

autor estava matriculado em curso EAD (fl. 138 e 145), sendo a internet, 

em especial, o meio indispensável para a atividade de estudo. 

Configurada, assim, consequência excepcional que resultou em danos 

morais. No que tange ao quantum indenizatório de R$ 3.000,00, fixado em 

sentença, deve ser mantido, pois está de acordo com as peculiaridades 

do caso concreto, além de estar em consonância com os parâmetros 

adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos. Diante do exposto, 

não cabe reforma a sentença atacada, devendo ser mantida em seu 

inteiro teor. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005947767, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 30/03/2016).” IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

acolhimento da preliminar arguida pela reclamada e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos constantes na inicial e o faço para: 

1- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- Declarar a inexistência do débito aqui litigado; 3. 

Determino o restabelecimento do serviço de internet, referente ao objeto 

da lide. 4- Mantenho a liminar concedida. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014579-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014579-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE BRAZ DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS VISTOS EM CORREIÇÃO I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Inicialmente é de 

se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que teve seu nome negativado nos órgão de proteção ao crédito 

no valor total de R$4.522,77 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois e 

setenta e sete centavos), alega que desconhece a dívida e que nunca 

teve relação jurídica com a reclamada. Assim, alega como fato constitutivo 

do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir 

os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito. Consta da contestação que o crédito 

que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de contrato de 

cessão. Na peça contestatória a parte reclamada afirma que a inscrição 

deriva de dívida não adimplida que fora contraída pela parte reclamante 

junto ao Banco do Brasil e cedida, por instrumento próprio. Todavia, em 

que pese às alegações da parte reclamada, é certo que não há 

comprovação por meio de documentos que demonstrem a origem do 

débito, tais como contrato assinado pela parte autora. Assim, a parte 

autora impugna o crédito primitivo, sustentando, com razão, que não há 

relação jurídica com a reclamada. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança, já que não 
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possui o aludido instrumento que demonstre o débito. A reclamada não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desta 

forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. O apontamento dos dados da reclamante 

aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que as negativações objeto do presente processo são as 

únicas em nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem 

como determinar a exclusão definitiva da restrição indevida; 2 – Condenar 

a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder à exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007346-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BELA BARCELO ALMEIDA, JOSE MANOEL DE AMORIM 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por BELA BARCELO 

ALMEIDA e JOSE MANOEL DE AMORIM em desfavor de AGUAS CUIABÁ 

S/A. Afasto a preliminar de incompetência deste Juízo, tendo em vista que 

os documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da ação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta 

alguns valores descritos na exordial. Com isso requer declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais. A empresa 

requerida contestou, afirmando que no caso em tela, na ocasião da 

inspeção realizada fora realizado recuperação de consumo em razão de 

desvio no hidrômetro. Em que pesem os argumentos trazidos pela 

Reclamada, aliado ao fato de que a inexistiu anormalidade descrita, 

verifica-se que a cobrança buscada pela Requerida deve ser declarada 

inexistente, por inexistir prova cabal da culpa do consumidor pelo evento. 

Ademais, apesar de haver sido juntado o TOI, este não fora assinado pelo 

Autor, sendo imprescindível no caso, conforme a Resolução Normativa 

AMAES de 26.11.2012 em seu artigo 111 que assim disciplina, vejamos 

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de 

medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a 

erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos: I - 

lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado 

sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as 

seguintes informações: a) identificação do USUÁRIO; b) endereço da 

unidade usuária; c) número de conta da unidade usuária; d) atividade 

desenvolvida; e) tipo de medição; f) identificação e leitura do 

HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES encontrados; h) descrição detalhada 

do tipo de irregularidade; i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade 

usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva 

identificação; j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via 

do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III 

- caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será 

remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade 

usuária; IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à 

delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do 

órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão 

metrológico oficial para a verificação do medidor; V – proceder à revisão 

do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados 

por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os 

efetivamente faturados: a) aplicação de fator de correção, determinado a 

partir da avaliação técnica do erro de medição; b) na impossibilidade do 

emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo 

ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição 

normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; c) no caso de 

inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o 

valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas 

instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas; VI - 

efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente 

designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência 

deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, 

a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro 

lacrado.” Portanto, como o requerido não emitiu o TOI, não há como 

demonstrar eventual a irregularidade no consumo. Corroborando: 

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 
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ELÉTRICA RGE Responde a concessionária do serviço público de 

fornecimento de energia elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a 

responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. 

Exegese do art. 37, § 6º da CF. Dano emergente e nexo causal 

devidamente demonstrados. Indenização devida. Lucro cessante e dano 

moral. Indemonstrados. Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. 

(TJRS ? APC 70010312296 10ª C.Cív. Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima J. 

10.03.2005) Devido a isto, em razão de fatura considerada indevida e pela 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, ao teor do art. 14, 

§1º, I do CDC, deve reparar os danos causados a autora, pois estes sem 

duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor 

em cadastro de negativação ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. No caso, a contribuição da autora para a 

ocorrência do evento danoso e outros elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR a inexistência dos 

débitos descritos na exordial, bem como DETERMINAR o cancelamento da 

cobrança no valor de R$1.421,15 com vencimento para 06/08/2019 e 

R$761,20 com vencimento para 06/09/201, com o refaturamento das 

contas descritas na inicial utilizando-se como média as 12 últimas faturas, 

e ainda CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Confirmo a tutela concedida neste feito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014171-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA TEREZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014171-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDOMIRA TEREZA TAVARES REQUERIDO: TIM S/A 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

reclamante alega na petição inicial que contratou no mês 06/2019 o plano 

de 50 megas no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) mensais, com 

pagamento no cartão de crédito. Informa que após 7(sete) dias de uso, a 

internet deixou de funcionar, assim que percebeu que estava sem internet, 

a autora entrou em contato com o call center da reclamada e explicou o 

problema, neste momento foi informada que sua internet era franquiada, 

que o uso era limitado. Diante de tais fatos informou a preposta da 

reclamada que em momento algum foi informada de que o plano era 

limitado, por isso solicitou o cancelamento dos serviços. Alega que a 

atendente informou que diante do cancelamento seria cobrada multa por 

rescisão contratual, ante tais fatos continuou com o plano, porém o plano 

foi alterado para um promoção durante 6 meses, ocorre que quando 

chegou a fatura com vencimento no dia 07/08/2019 a autora se 

surpreendeu com o valor cobrado de R$ 141,27 (cento e quarenta e um 

reais e vinte e sete centavos). Diante da cobrança excessiva a 

reclamante pede indenização pelos danos morais sofridos. Para 

comprovar o alegada junto nos autos números de protocolo, bem como as 

faturas cobradas. O reclamado, por sua vez, sustenta que os serviços 

sempre foram disponibilizados de acordo com o contratado pela 

reclamante, por isso não há que se falar em condenação por danos 

morais, alega ainda a legalidade da multa aplicada, faz pedido contraposto 

e requer a improcedência da presente demanda. Por se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidor, onde o 

reclamado esta mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade dos fatos alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da falha de seus serviços de internet, mesmo dispondo de 

meios para comprovar suas alegações, por isso aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, torna-se evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir 

aquilo que ela própria ofereceu e contratou com a reclamante, deixando-a 

sem o serviço adequado. Sabido que o dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A reparação do dano 

é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Corroborando: RECURSO INOMINADO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDISPONIBILIDADE DE SINAL NA 

RESIDÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA 

80034198020168050044, Relator: Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 6ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2019). No que concerne a 

cobrança da aplicação da multa por rescisão contratual entendo que esta 

não é devida. Salienta-se que a multa por rescisão não poderá ser 

cobrada se a causa do pedido de cancelamento se der por alguma falha 

na prestação do serviço. Desta forma, o contrato deverá ser rescindido 

por culpa exclusiva da prestadora, não cabendo nenhum tipo de multa 
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contratual. Ora, a parte ré é responsável pela cobrança indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha na quantificação de uso e valores realmente devidos, já que não 

cabia a reclamante arcar com nenhuma multa de fidelidade, em razão dos 

motivos que a levaram a efetuar o cancelamento do serviço prestado. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 1 - 

CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais 

experimentados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da 

citação; - Opino pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014007-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014007-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO . Afasto a preliminar de incompetência 

deste Juízo, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são 

suficientes ao deslinde da ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta alguns valores 

descritos na exordial. Com isso requer declaração de inexistência de 

débitos e indenização por danos morais. A empresa requerida contestou, 

afirmando que no caso em tela, na ocasião da inspeção realizada fora 

realizado recuperação de consumo em razão de desvio no hidrômetro. Em 

que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que 

a inexistiu anormalidade descrita, verifica-se que a cobrança buscada 

pela Requerida deve ser declarada inexistente, por inexistir prova cabal da 

culpa do consumidor pelo evento. Ademais, apesar de haver sido juntado 

o TOI, este não fora assinado pelo Autor, sendo imprescindível no caso, 

conforme a Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012 em seu artigo 111 

que assim disciplina, vejamos “Art. 111. Constatada a violação dos 

equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha 

induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados 

os seguintes procedimentos: I - lavratura de “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da 

CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) identificação do 

USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de conta da 

unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 

encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; IV - efetuar, quando 

pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e 

requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à 

segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do 

medidor; V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas 

diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios 

descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados: a) aplicação de 

fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de 

medição; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos 

completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente 

anteriores ao início da irregularidade; c) no caso de inviabilidade de 

aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo 

será determinado através de estimativa com base nas instalações da 

UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas; VI - efetuar, quando 

pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do 

consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de 

duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do 

HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.” Portanto, 

como o requerido não emitiu o TOI, não há como demonstrar eventual a 

irregularidade no consumo. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE 

Responde a concessionária do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a responsabilidade 

objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. Exegese do art. 37, § 6º 

da CF. Dano emergente e nexo causal devidamente demonstrados. 

Indenização devida. Lucro cessante e dano moral. Indemonstrados. 

Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. (TJRS ? APC 

70010312296 10ª C.Cív. Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima J. 10.03.2005) 

De outra banda, a situação alegada pela parte autora não ultrapassou um 

inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação que não dá ensejo 

à indenização por danos morais. Vejamos o entendimento dos nossos 

tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE 

BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO OBSERVADO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS 

DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narram os autores que 

contrataram viagem para Porto Seguro, através da requerida, em que o 

preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. Aduzem que durante 

o embarque e no retorno tiveram que efetuar o pagamento de cobrança 

adicional no valor de R$ 320,00 referente ao excesso de bagagem. 2. 

Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de 

relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que os 

autores não comprovaram fato constitutivo de seus direitos, tendo em 

conta que não demonstraram que sua bagagem não tenha extrapolado o 

limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes incumbia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da viagem dos recorrentes, 

de praxe, cada passageiro tinha direito ao transporte de uma peça de... 

até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na ocasião da contratação, todas as 

informações referentes ao excesso de bagagem foram repassadas aos 

autores, sendo que os mesmos deveriam ter acessado as condições 

gerais do contrato, as quais estavam no site da agência de viagem. Assim, 

incabível a restituição do valor cobrado. 7. No que atine aos danos morais, 
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entende-se que não restaram caracterizados, já que a autora não 

comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero 

aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo 

em situações excepcionais. 8. Os fatos revelaram que houve transtornos 

inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como 

dissabores da vida moderna. 9. Ademais, não há como haver condenação 

em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos 

morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição 

patrimonial por danos morais. 10. Destarte, a sentença atacada merece 

ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da 

Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido 

de danos morais. Rejeito o pedido de repetição de indébito, haja vista que 

não restara comprovado o pagamento pela parte Autora. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

para DECLARAR a inexistência dos débitos descritos na exordial relativa a 

fatura 09/2019, bem como DETERMINAR o cancelamento da cobrança, 

com o refaturamento das contas descrita na inicial utilizando-se como 

média as 12 últimas faturas. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013141-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA PARREIRA BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a petição inicial não 

veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. III. MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 299,14 (Duzentos e noventa e nove reais e quatorze 

Centavos), com data de inclusão em 01/07/2018, no entanto a requerente 

não reconhece a dívida negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

r e q u e r e n t e .  N e s s e  s e n t i d o :  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 
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negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome 

da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, a partir do trânsito em julgado, sob pena de aplicação 

de multa fixa no valor de R$ 400,00. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013238-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013238-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DE AGUIAR REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, bem 

como registro de atendimento telefônico à parte autora, o que caracteriza 

a existência de vínculo entre as partes e afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por outro lado, acolho o 

pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à 

soma das faturas em aberto, no valor de R$ 184,46 (cento e oitenta e 

quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo de 

débitos. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$ 184,46 

(cento e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e posterior 

homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014902-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014902-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO JOSE PEREIRA JUNIOR REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do CPC. Trata -se de Ação Indenizatória na qual alega a parte 

Autora ter adquirido passagens aéreas da empresa Ré, para empreender 

o trecho entre São Paulo/Cuiabá. Alega que seu voo não ocorreu como 

planejado, posto que foi alterado de forma unilateral pela cia aérea, 

informa que o motivo da viagem seria para realizar um curso e que o 

termino seria dia 20/10 as 18:00 horas e por isso o voo oferecido pela 

reclamada como opção não seria viável, informa que diante dos fatos teve 
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que arcar com mais uma diária no hotel, alimentação e transporte. Aduz 

que pelo fato de somente retornar no dia seguinte perdeu um período de 

trabalho e por isso foi notificado pela empresa em presta serviço, 

conforme documento anexo. Ante tais fatos, pleiteia e indenização pelos 

danos morais sofridos e a restituição dos valores gastos a título de danos 

materiais. A reclamada em sua defesa alega inexistência de ato ilícito, 

informa que o voo foi cancelado em razão da malha aérea e por isso está 

isenta de responsabilidade. Sendo assim, inexiste danos morais a serem 

indenizados. O cancelamento/ alteração unilateral de voo sem qualquer 

motivo comprovadamente plausível configura falha na prestação do 

serviço, situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi alterado de forma unilateral pela reclamada, 

sem opções para o mesmo período que o voo originariamente adquirido. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foram 

prestados nos limites do contrato, já que houve alteração do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento/alteração do voo causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que a autora foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. De outra parte, é dever das companhias aéreas 

fornecer as informações necessárias aos passageiros em casos como é 

o presente. Trata-se de direito básico do consumidor previsto no Código 

de Defesa do Consumidor (art. 6º). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No que concerne ao pedido de danos 

materiais, este merece ser acolhido. O autor demonstrou nos autos que 

teve que arcar com o pagamento de mais um diária no hotel, no valor de 

R$ 159,00, gastos com transporte no valor de R$ 27,42 e alimentação no 

valor de R$ 53,50, dando um montante total de R$ 239,92 (Duzentos e 

trinta e nove reais e noventa e dois centavos), tudo isso se deu por culpa 

exclusiva da reclamada. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

da presente ação para: 1 - CONDENAR as reclamada a indenizar o 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. 2- JULGAR 

procedente o pedido de danos materiais, no valor de R$ 239,92 (Duzentos 

e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de 

juros legais a partir do desembolso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016230-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016230-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por CLEMENTE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO em face de BANCO BRADESCO S.A., 

onde alega o Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, 

alegam a Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro 

porque a extrato oficial não é documento essencial à propositura da ação, 

segundo porque restou inconteste a negativação do nome da parte autora 

e terceiro por falta de amparo legal. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do pedido 
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de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem 

que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens 

de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a 

Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré 

não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do CC dispõe que 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como anular o negócio jurídico e DECLARAR a 

inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária 

a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015123-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALTIERS ALVES DE DEUS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

Adesão de cartão de crédito devidamente assinada pelo reclamante. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação, e mesmo o reclamado trazendo aos autos 

elementos que demonstram a relação jurídica e o débito não quitado, o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Vale frisar que a parte requerente ao impugnar a 

contestação disse que a parte requerida não instruiu a peça de defesa 

com documentos destinados a provar o que foi alegado, bem como que o 

reclamado não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. 

No entanto, da leitura da impugnação nota-se que foi feita de forma 

genérica e sem análise detida dos documentos apresentados pelo 

requerido. Neste caso, a parte autora impugnou de forma genérica, assim 

presume-se verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas 

nos autos pelo requerido. Desta feita, não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 671 de 779



morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015685-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARCHIMEDES RAMOS DE ARRUDA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte 

reclamada que a petição inicial não veio instruída com comprovante de 

negativação expedido por órgão oficial, sendo que o documento 

apresentado pela parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. Tal 

alegação não deve prosperar, uma vez que o documento anexado à inicial 

basta para demonstrar o apontamento dito indevido, não havendo que se 

falar em ausência de provas. Afasto a preliminar de ausência de interesse 

de agir arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 120,81 (cento e vinte um 

reais e oitenta e um centavos), com data de inclusão em 14/07/2017, no 

entanto o requerente não reconhece a dívida negativada, bem como o 

vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 
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abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, contado a partir 

do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

400,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013828-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA ALVES DE FIGUEIREDO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência válido. Rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício 

capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo 

único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o magistério de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode 

juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para 

demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). 

Há documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. Afasto a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo reclamado, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

118,08 (cento e dezoito reais e oito centavos), com data de inclusão em 

17/03/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não 

praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos 

morais, uma vez que a reclamante firmou contrato junto à empresa, 

entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que tange ao pagamento 

dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste 

modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da 

empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos 

de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. Friso que o demandado deixou de acostar ao feito o contrato 

celebrado entre as partes, restando evidente a irregularidade da restrição. 

Nesse sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: 

Juizado Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES 

VIEIRA Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER 

DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, 

conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre 

que a imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens 

de seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam 

como documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 673 de 779



APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única no nome da requerente, portanto, não se aplica no presente caso 

a Súmula nº 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013289-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS JUNIOR AGUIAR DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor total de R$ 1.086,27 (mil e oitenta e seis reais e vinte e 

sete centavos) com data de inclusão em 20/03/2019, promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O 

reclamado, em sua defesa, alega fato de terceiro que exclui sua 

responsabilidade, que não houve a comprovação do dano moral por isso 

pleiteia que a presente demanda seja julgada improcedente. O reclamado 

em sua peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua parte, 

porém não trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única no nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015529-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ EDUARDO ALMEIDA NEVES CARVALHO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ EDUARDO 

ALMEIDA NEVES CARVALHO em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e o 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de equilibrar a relação processual. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do 

serviço pela requerida, consistente no atraso de voo de retorno de sua 

viagem por mais de 20 horas, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega 

que o cancelamento do embarque ocorreu devido ao abastecimento da 

aeronave e que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações 

e documentos juntados na inicial. Assim, o dano moral decorrente do 

atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo 

desconforto, aflição e transtornos causados ao passageiro que arcou 

com o pagamento daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Nesse 

mesmo sentido corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO 

POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AOS 

PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, 

a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015150-57.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: WLADEMIR TEIXEIRA RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A propósito, segundo o 

magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O 

autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam 

importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu 

pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 
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justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 446,66 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos), com data de inclusão em 01/01/2017, no 

entanto a requerente não reconhece a dívida negativada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que o reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a restrição mais antiga no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à discutida no 

presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome 

da reclamante do cadastro de restrição de crédito, sob pena de aplicação 

de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015323-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA TEIXEIRA REQUERIDO: OI S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 
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da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 274,68 (duzentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), com data de inclusão 

em 02/12/2016, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada junta defesa em relação a pessoas diversa da 

reclamante, sendo assim não trouxe qualquer elemento comprobatório da 

existência da relação jurídica entre as partes que demonstrem o débito. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a restrição mais antiga no 

nome do requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula 

nº 385 do STJ. Feitas as ponderações supra, apesar de afastada a 

incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra restrição em nome 

da requerente, ainda que posterior à discutida no presente processo, 

faz-se necessária à redução do quantum indenizatório. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 

(cinco) dias,a partir do trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome 

do autor do rol de mal pagadores, referente ao débito em discussão, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013510-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013510-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIENE LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado 

o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito 

a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de demanda por meio da qual 

a parte autora busca a declaração de inexistência de débito de R$ 80,72 

(oitenta reais e setenta e dois centavos), inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela reclamada e a condenação da Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais sofridos. Por sua vez, em contestação a 

reclamada afirma que a negativação é devida uma vez que o crédito em 

comento diz respeito à cessão de crédito, tendo como partes deste 

negócio jurídico a empresa Club Administradora de Cartões Ltda. e o 

reclamado. Com isso, alega que não houve a prática de ato ilícito por sua 

parte não causando o dano moral pleiteado. Aduz, ainda, por meio de 

documentos juntados aos autos que a reclamante mantinha relação 

jurídica com a empresa que cedeu o crédito para a reclamada, inclusive 

ficou demonstrado por meio do contrato assinado pela reclamante e do 

termo de cessão que de dívida inscrita no CPF da reclamante, cristalino a 

existência de relação jurídica pretérita com o cedente do crédito. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 
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que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Nesse sentido: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR 

“PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A 

CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS –COBRANÇA 

DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.  Recurso  Inominado  n º . : 

0059562-27.2018.811.0001– JÁ-PROJUDI - Origem: Sexto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - Data do Julgamento: 07/05/2019. Da análise dos 

autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que 

pelos elementos dos autos restou caracterizada a relação jurídica com a 

Reclamada, por meio da cessão de crédito. Portanto, forçoso reconhecer 

a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela rejeição da preliminar 

e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015103-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015103-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em 

vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora busca a declaração 

de inexistência de débito de R$ 452,37 (quatrocentos e cinquenta e dois 

reais e trinta e sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela reclamada e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais sofridos. Por sua vez, em contestação a reclamada afirma 

que a negativação é devida uma vez que o crédito em comento diz 

respeito à cessão de crédito, tendo como partes deste negócio jurídico a 

empresa Via Varejo e o reclamado. Com isso, alega que não houve a 

prática de ato ilícito por sua parte não causando o dano moral pleiteado. 

Aduz, ainda, por meio de documentos juntados aos autos que a 

reclamante mantinha relação jurídica com a empresa que cedeu o crédito 

para a reclamada, inclusive ficou demonstrado por meio do contrato 

assinado pela reclamante e do termo de cessão que de dívida inscrita no 

CPF da reclamante, cristalino a existência de relação jurídica pretérita com 

o cedente do crédito. Nesse sentido: "E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS – COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001– PROJUDI - Data do Julgamento: 07/05/2019." 

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante, 

uma vez que pelos elementos dos autos restou caracterizada a relação 

jurídica com a Reclamada, por meio da cessão de crédito. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela 

rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013101-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA GUIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013101-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELINO DA GUIA PEDROSO REQUERIDO: CLARO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O 

reclamante pleiteia indenização por danos morais, bem como o 

restabelecimento de sua linha móvel, alegando para tanto que, houve o 

cancelamento unilateral da sua linha telefônica número (65) 99215- 6789, 

realizada pela reclamada, sem qualquer justificativa plausível. Informa 

ainda que ao entrar em contato com a reclamada foi informada que havia 

faturas não pagas, informou para a funcionária da empresa que todos os 

boletos estavam quitados. A reclamada, em defesa, apontou a 

inocorrência de comprovação de danos morais passível de condenação, 

aduz, ainda, que ocorreu o cancelamento da linha por culpa exclusiva do 

reclamante que deixou de efetuar o pagamento das faturas nas datas dos 

vencimentos. Em sede de impugnação o reclamante demonstra que nunca 

deixou atrasar as faturas por mais de 15 (quinze) dias, para comprovar o 

alegado junta nos autos os boletos e os comprovantes de pagamento. Por 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a parte ré não trouxe nenhuma 

prova de que a linha telefônica do autor estava funcionando devidamente 
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no período alegado, e mesmo a reclamada alegando em sua contestação 

que o reclamante efetuava os pagamento em atraso superior a 15 dias 

não foi possível visualizar tais atrasos nessa quantidade de dias, ou seja, 

não houve justificativa para a suspensão dos serviços, gerando assim 

uma falha na prestação do serviço. Sendo assim, tenho que a reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do 

CPC), uma vez que não colacionou documento que demonstre que o 

serviço de telefonia estava regular durante o período alegado pelo 

reclamante. Logo, torna-se evidente a falha na prestação do serviço, visto 

que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com o reclamante, não tendo atendido as solicitações para 

restabelecimento do serviço em tempo exíguo, deixando-o sem o serviço, 

portanto, evidenciada a abusividade da ré em não fornecer o serviço 

adequado de maneira injustificada. Deste modo, uma vez consubstanciada 

a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva 

pelos danos causados, o que atrai a condenação da empresa ré aos 

danos morais suportados. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. A autora narrou que imotivadamente a demandada 

desativou a sua linha telefônica, ficando impossibilitada de utilizar o 

telefone celular por aproximadamente um mês. Disse que trabalha com 

patchwork e que utilizava o telefone celular como meio de contato com os 

clientes, a fim de viabilizar as encomendas. Arguiu que o cancelamento da 

linha lhe causou danos extrapatrimoniais, razão pela qual postulou a 

condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos 

morais. Cumpria à parte ré fazer prova cabal dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos da pretensão autoral, ônus do qual não se 

desincumbiu. Interpretação do art. 333, II, do CPC. Devem ser reparados 

os danos decorrentes da impossibilidade do uso do telefone móvel pela 

autora em razão do cancelamento injustificado da linha. Serviço 

considerado essencial, que deve ser prestado de modo adequado e 

contínuo. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que não merece 

redução, porquanto apropriado ao caso concreto e em consonância com 

os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO 

(Recurso Cível Nº 71005344502, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

23/09/2015)”. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONSUMIDOR ADIMPLENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o 

Recorrente postula pelo restabelecimento do sinal de seu terminal 

telefônico, bem como indenização por danos morais, em razão do bloqueio 

injustificado do referido serviço. (...) O comprovante de pagamento trazido 

à exordial indica que o consumidor efetivou o pagamento no dia do 

vencimento - R$ 10/11/2016 -, sendo que a concessionária de telefonia 

justifica a legitimidade do bloqueio justamente no inadimplemento da fatura 

de R$ 263,01. 5. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na 

prestação de serviço da empresa Recorrida, que por alguma razão não 

contabilizou o pagamento relativo ao serviço de telefonia móvel, a despeito 

deste estar incluído na fatura paga, o que ensejou o bloqueio da linha 

telefônica, fato este que enseja reparação por danos morais. 5. O caráter 

essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso 

ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 

10, inciso VII. 6. Danos morais configurados que independem de prova do 

prejuízo (in re ipsa). É de sabença a atual importância dos serviços de 

telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de 

suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes 

arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. (Processo nº 

128597220178110001/2017, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA Data do Julgamento: 26/09/2017). Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela reclamante decorrente do descaso, desconforto e 

transtornos a que fora submetido pela reclamada é passível de 

indenização. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

do pedido constante na ação e o faço para: 1 –Declarar a inexigibilidade 

do débito relativo aos meses de setembro e outubro de 2019. 2 - 

CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. - Mantenho a liminar concedida. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito 

em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014400-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELE TAYARAH ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014400-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAPHAELE TAYARAH ROCHA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do CPC. Trata -se de Ação Indenizatória na qual alega a parte 

Autora ter adquirido passagens aéreas da empresa Ré, para empreender 

o trecho entre Rio de Janeiro/Cuiabá. Alega que seu voo não ocorreu 

como planejado, posto que foi cancelado pela cia aérea sem qualquer 

informação prévia, informa que teria que estar no seu destino final no 

período da manhã em razão do velório de um ente querido, por isso o voo 

oferecido pela reclamada como opção não seria viável, informa que achou 

um voo em outra cia aérea e que a reclamada se negou a realoca-la, 

sendo assim, teve que adquirir nova passagem aérea para poder chegar a 

tempo do seu compromisso. Ante tais fatos, pleiteia e indenização pelos 

danos morais sofridos e a restituição dos valores gastos a título de danos 

materiais. A reclamada em sua defesa alega inexistência de ato ilícito, 

informa que o voo foi cancelado em razão da malha aérea e por isso está 

isenta de responsabilidade. Sendo assim, inexiste danos morais a serem 

indenizados. A jurisprudência tem entendido que a falha na prestação do 

serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento do voo, é 

suficiente para ensejar a reparação por dano moral, vejamos: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRESA 

AÉREA CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO 

DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO QUANTUM DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo 

consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. 

Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o 

cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se 

devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 
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razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (Ap 

27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) O cancelamento/ alteração unilateral de voo 

sem qualquer motivo comprovadamente plausível configura falha na 

prestação do serviço, situação jurídica que enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi cancelado sem qualquer aviso prévio, sem 

opções para o mesmo período que o voo originariamente adquirido. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foram 

prestados nos limites do contrato, já que houve cancelamento do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que a autora foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. De outra parte, é dever das companhias aéreas 

fornecer as informações necessárias aos passageiros em casos como é 

o presente. Trata-se de direito básico do consumidor previsto no Código 

de Defesa do Consumidor (art. 6º). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No que concerne ao pedido de danos 

materiais, este merece ser acolhido. A autora demonstrou nos autos que 

teve que arcar com a compra de uma nova passagem aérea no valor de 

R$1.212,94 (um mil, duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), 

tudo isso se deu por culpa exclusiva da reclamada. III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente ação para: 1 - 

CONDENAR as reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2- JULGAR procedente o pedido de danos 

materiais, no valor de R$1.212,94 (um mil, duzentos e doze reais e 

noventa e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de juros legais a partir do 

desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014421-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAX ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA OAB - MT24423/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014421-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO MAX ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de ausência 

de interesse de agir e de pretensão resistida arguida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Rejeito a preliminar de litispendência arguida pelo reclamado, em análise ao 

processo mencionado na contestação é possível visualizar, conforme o 

andamento do mesmo, que houve pedido de desistência e posterior 

sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, sendo assim, 

passo a análise do mérito da demanda. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no valor de R$ 105,39 (cento e cinco reais a trinta e nove 

centavos), com data de inclusão em 09/12/2018 promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O 

reclamado, em sua defesa, alega que não houve no presente caso 

pretensão resistida, que não houve a comprovação do dano moral por 

isso pleiteia que a presente demanda seja julgada improcedente. O 

reclamado em sua peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua 

parte, porém não trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 
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consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única no nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte reclamada como 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto 

na presente demanda. No que tange ao pedido de ressarcimento da 

quantia cobrada, inserida na restrição, constato que não merece 

acolhimento, uma vez que não houve o efetivo pagamento. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência dos débitos aqui litigados; 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012845-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012845-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA PEREIRA PRATES REQUERIDO: SKY SERVICOS 

DE BANDA LARGA LTDA. VISTOS EM CORREIÇÃO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. As partes 

efetuaram composição amigável, conforme análise da movimentação 

processual. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas 

partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099/95, 

julgando EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, do CPC. INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 dias, 

manifestar sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se. Submeto a presente 

decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012969-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAY FARIA LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012969-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIONAY FARIA LARA DA SILVA REQUERIDO: CLARO 

S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em razão de envio de cobranças indevidas 

realizadas pela reclamada. Alega a parte autora que foi vítima de fraude, 

uma vez que não contratou junto a operadora o contrato que deu origem 

ao débito de R$ 79,89 (setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e 

nem aos demais contratos informado pela reclamada ao tentar saber a 

origem do débito. Ante tais fatos, pleiteia indenização pelos danos morais 

sofridos por cobrança de dívida inexistente. A reclamada, a seu turno, 

rechaça os argumentos sustentados pela demandante, alega que a mera 

cobrança indevida não gera o dever de indenizar, alega que a reclamante 

não teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, não 

havendo no caso elementos ensejadores de responsabilidade civil. Desse 

modo, cabe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito. 

Em analise aos documentos juntados nos autos, vislumbro que a 

reclamada não conseguiu provar que os contratos discutidos nos autos 

foram firmados pela reclamante, sendo assim, não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373,II do CPC. No entanto, cediço 

que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à 

honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto 

sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente 

dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a 

melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não 

merece acolhimento. Para que houvesse danos morais, caberia a 

reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, como, por exemplo, a 

inclusão indevida do seu nome em órgão de devedores, o que não houve. 

A propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVER 

DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO 

COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A autora narrou 

que recebeu cobrança indevida referente a serviço de internet não 

contratado. Postulou a desconstituição da dívida indevidamente cobrada, a 

retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por 

danos morais. A decisão recorrida foi no sentido de desconstituir o débito 

de R$ 25,59. Recorreu o autor quanto ao pedido de indenização por danos 

morais. As Turmas Recursais Cíveis têm decidido reiteradamente que a 
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mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente a configurar dano 

moral, exceto situações peculiares. Não comprovado, no caso concreto, o 

cadastro negativo do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar o dano 

extrapatrimonial pleiteado. A situação vivenciada pela consumidora, ainda 

que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a barreira dos meros 

dissabores do cotidiano. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005909171, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)” Portanto, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil ensejadores de danos morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012631-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE OKAMOTO RAMOS OAB - PR96345 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012631-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIR ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MULTICREDITO 

PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. VISTOS EM CORREIÇÃO I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

II.PRELIMINAR Inicialmente rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito inscrito no dia 13/09/2018, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove 

reais). Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada, referente ao 

contrato discutido nos autos, sendo os débitos indevidos. O reclamado, 

em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, pois o débito 

discutido no presente processo se trata de Cessão de Crédito formalizada 

junto a loja SOUZA CASA CONSTRUC, cliente da ré, e que a inscrição 

decorreu do inadimplemento de 06 (seis) parcelas atinentes ao crediário 

garantido ofertado pela ré. Visando demonstrar que de fato os serviços 

foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou contrato 

devidamente assinado pelo reclamante, cuja semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela aposta nos documentos juntados na 

inicial e exarada no termo de audiência é visualizada a olho nu, fato que 

afasta a conduta ilícita do requerido. No caso, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Corroborando com o alegado a parte autora impugnou os fatos sem trazer 

elementos que comprovem que a dívida foi quitada, assim presumem-se 

verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas nos autos pelo 

requerido. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I do Código de Processo 

Civil. Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO rejeição da preliminar arguida e no mérito opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013049-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYCE BARBOSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013049-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEYCE BARBOSA DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Inicialmente, acolho a 

preliminar de retificação do polo passivo para constar como parte 

reclamada Banco Bradesco Cartões S/A, CNPJ nº 59.438.325/0001 -01. 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão 

de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as 

provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. Rejeito a preliminar de prescrição arguida pela reclama uma 

vez que é jurisprudência pacífica é de que nos casos em que se discute 

relações contratuais aplica-se o prazo de 10 (dez) anos, conforme 

entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Afasto a preliminar 

de ausência de pretensão resistida arguida pelo reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 
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pretensão. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente em relação às faturas de cartão 

de crédito casas Bahia juntamente com a reclamada. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado 

juntou cópia da Proposta de adesão de cartão de crédito devidamente 

assinada pela reclamante, bem como histórico de faturas que demonstram 

o débito negativado. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar 

a reclamante apresentou impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos 

autos documentos que demonstram o débito não quitado a reclamante não 

traz nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição parcial das preliminares arguidas e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - 

Acolho a preliminar de retificação do polo passivo para constar como 

parte reclamada Banco Bradesco Cartões S/A, CNPJ nº 59.438.325/0001 

-01. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010928-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CARLOS BONFIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010928-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEVAIR CARLOS BONFIN REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente em 

relação às faturas, conforme documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou 

áudio que comprova a relação jurídica entre as partes e a contratação 

realizada pela reclamante, bem como as faturas em aberto. Corroborando 

com o alegado em sua defesa, no áudio juntado pela reclamada o 

reclamante afirma estar ciente dos valores e plano contratado. A 

reclamada também junta telas do seu sistema que comprovam pagamentos 

anteriores realizados pelo reclamante. Instado a se manifestar o 

reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos 

autos documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não 

traz nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, o reclamante 

também impugna o áudio juntado nos autos, porém não junto nenhum 

elemento probatório para demonstrar o que alega, sendo assim, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda e defiro o pedido contraposto 

realizado pela reclamada, para que o reclamante efetue o pagamento dos 

valores discutidos nos autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Opino pela 

procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando 

o reclamante a pagar o valor de R$ 93,64 (noventa e três reais e sessenta 

e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. - Condeno a parte 

Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 
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Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015342-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE SIMONE LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015342-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANE SIMONE LARANJEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão de cartão de crédito devidamente assinada pela reclamante, bem 

como histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação, porém não trouxe nenhum comprovante de que a dívida está 

quitada, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno 

a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§8º do CPC. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014092-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014092-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLITO GONCALVES JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

Cédula de Empréstimo Bancário devidamente assinada pelo reclamante. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação, e mesmo o reclamado trazendo aos autos 

elementos que demonstram a relação jurídica e o débito não quitado, o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Vale frisar que a parte requerente ao impugnar a 

contestação disse que a parte requerida não instruiu a peça de defesa 

com documentos destinados a provar o que foi alegado, bem como que o 

reclamado não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. 

No entanto, da leitura da impugnação nota-se que foi feita de forma 

genérica e sem análise detida dos documentos apresentados pelo 

requerido. Neste caso, a parte autora impugnou de forma genérica, assim 

presume-se verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas 

nos autos pelo requerido. Desta feita, não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 
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DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o 

Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012537-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012537-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENIVAL FERREIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Afasto a preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pelo 

reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Pleiteia a anulação do negocio jurídico e como 

consequência a declaração da inexistência do débito. O reclamado, em 

sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado 

juntou cópia da Proposta de Contratação devidamente assinada pelo 

reclamante. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante 

salientar que o reclamante não apresentou impugnação para rebater os 

fatos trazidos pela reclamada, bem como não trouxe nenhum comprovante 

de que a dívida alegada na contestação estava quitada, se desincumbindo 

do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014617-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014617-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTINA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS EM 

CORREIÇÃO I.RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, 

tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à 

formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. A 

reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 
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estar a reclamante inadimplente em relação às faturas do plano 

contratado, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a 

inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou áudio 

que comprova a relação jurídica entre as partes e a contratação realizada 

pela reclamante. Corroborando com o alegado em sua defesa, no áudio 

juntado pela reclamada a reclamante afirma estar ciente dos valores e 

plano contratado. A reclamada também junta telas do seu sistema que 

comprovam as faturas e serviços utilizados pela reclamante. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado a 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, a reclamante também impugna o áudio juntado nos autos, porém 

não junto nenhum elemento probatório para demonstrar o que alega, sendo 

assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Revogo a liminar concedida. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015390-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015390-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOCELI MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por JOCELI 

MARIA DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00, 

VALOR ESTE QUE ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO BEM COMO 

ESTA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71009029398, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 26-11-2019) Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 
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indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 559,59 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 10/08/2018 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013347-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVALDO FACINCANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013347-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVALDO FACINCANE DA SILVA REQUERIDO: CLARO 

S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou contrato de adesão 

devidamente assinado pelo reclamante, histórico de faturas e dados 

cadastrais em nome do mesmo, ficando demonstrado nos autos que o 

reclamante possuía relação jurídica junto com a reclamada. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. (Termo de audiência apresenta a mesma assinatura do 

contrato juntado pela reclamada). Instado a se manifestar o reclamante 

apresentou impugnação e mesmo a reclamada trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA QUE 

DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013661-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013661-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL INVENTARIADO: 

BANCO BMG S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Cédula de 

crediário bancária, cópias dos documentos pessoais da parte, foto da 

reclamante no momento da realização da contratação, bem como os 

extratos dos saques que foram realizados pela reclamante. Instado a se 

manifestar o reclamante apresentou impugnação, e mesmo o reclamado 

trazendo aos autos elementos que demonstram a relação jurídica e o 

débito não quitado, a reclamante não traz nenhum elemento que comprove 

a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Vale frisar que a parte requerente ao 

impugnar a contestação disse que a parte requerida não instruiu a peça 

de defesa com documentos destinados a provar o que foi alegado, bem 
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como que o reclamado não comprovou a existência da dívida entre as 

partes. No entanto, da leitura da impugnação nota-se que foi feita de forma 

genérica e sem análise detida dos documentos apresentados pelo 

requerido. Neste caso, a parte autora impugnou de forma genérica, assim 

presume-se verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas 

nos autos pelo requerido. Desta feita, não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro 

o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante 

efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos, para que seja 

evitada o enriquecimento ilícito da parte autora. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a 

pagar o valor R$1.766,11 (Um mil setecentos e sessenta e seis reais e 

onze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. - Condeno a parte 

Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012095-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDIANE SILVA DE SOUZA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar referente ao pedido de reunião dos processos, em análise ao 

sistema pode-se perceber que cada processo que foi distribuído pela 

parte autora se refere a um débito diferente do discutido no presente 

processo, sendo assim, possível a análise do mérito sem que haja decisão 

conflitante, principalmente pelo fato de que a reclamada demonstrou a 

relação jurídica existente entre as partes. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, como consequência requer a declaração da inexistência 

do débito. O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, o reclamado juntou cópia da ficha cadastral 

devidamente assinada pela reclamante, além de nota fiscal e 

comprovantes de recebimento das mercadorias, ou seja, elementos 

probatórios que comprovam o débito. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante 

salientar que em sede de impugnação a parte não junta nos autos 

comprovante de que a dívida alegada na contestação pela reclamada 

estava quitada, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante 

à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa 

a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno 

a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014700-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ASSIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 688 de 779



Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014700-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALAN ASSIS RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto as preliminares 

de ausência de interesse e pretensão resistida arguida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez 

que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão dos arts.320 e 330, do CPC. A propósito, segundo o magistério 

de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode 

juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para 

demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). 

Há documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. III.MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 

301,31 trezentos e um reais e trinta e um centavos) com data de inclusão 

em 15/07/2019, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que 

desconhece o referido débito e por isso requer a declaração de 

inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega 

que não houve no presente caso pretensão resistida, que não houve a 

comprovação do dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja 

julgada improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que 

não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe a baila qualquer 

elemento que comprove a relação jurídica entre as partes. Desta feita, 

diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo é a única no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, contado a partir 

do trânsito em julgado, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014104-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVYD KLHINSMAM LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014104-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAVYD KLHINSMAM LIMA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto as preliminares 

de ausência de interesse e pretensão resistida arguida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 
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a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez 

que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão dos arts.320 e 330, do CPC. A propósito, segundo o magistério 

de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode 

juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para 

demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). 

Há documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Rejeito a preliminar de decadência arguida pelo reclamado, no 

presente caso aplica-se o prazo de 3 (três) anos previsto no Código Civil, 

conforme entendimento jurisprudencial firmado pelos tribunais superiores. 

III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 

67,32 (sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) com data de 

inclusão em 24/11/2018, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e por isso requer a declaração de 

inexistência do débito aqui discutido. O reclamado, em sua defesa, alega 

que não houve no presente caso pretensão resistida, que não houve a 

comprovação do dano moral por isso pleiteia que a presente demanda seja 

julgada improcedente. O reclamado em sua peça de defesa insiste que 

não houve ato ilícito de sua parte, porém não trouxe a baila qualquer 

elemento que comprove a relação jurídica entre as partes. Desta feita, 

diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição 

do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM 

QUESTÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO 

REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO 

– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS - RECURSO DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME 

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM 

PARTE. (N.U 0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) Vale 

frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente 

processo é a única no nome do requerente, portanto, não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em 

julgado, proceder à exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014186-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAICIANI SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014186-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAICIANI SANTOS DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Acolho 

a preliminar de retificação de polo passivo para constar como parte 

reclamada a empresa OI MÓVEL S/A. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 
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cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

182,74 (cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com 

data de inclusão em 27/02/2019, no entanto a requerente não reconhece a 

dívida negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos seus débitos, 

estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a 

ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é 

motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção 

ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. Entretanto, em que pese à 

conduta ilícita praticada pela reclamada, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em consulta ao 

extrato do órgão de proteção ao crédito apresentado pela reclamante é 

possível observar o registro de anotações preexistentes a anotação 

discutida nos autos. Apesar da alegação na exordial de que os débitos 

pretéritos também estavam sendo discutidos em juízo é possível analisar 

pelo sistema que a parte autora desistiu do processo, sendo assim, 

entendo devidas tais negativações pretéritas. Assim, embora demonstrada 

a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da 

reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores 

válidos nos cadastros de proteção ao crédito aponta a inexistência de 

abalo, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta 

ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de retificação do polo 

passivo e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, 

por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de danos morais. - Acolho a preliminar de retificação de polo passivo para 

constar como parte reclamada a empresa OI MÓVEL S/A. Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do trânsito em 

julgado, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013760-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DE FRANCA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013760-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRAN DE FRANCA CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Alega a parte reclamada que a 

petição inicial não veio instruída com comprovante de negativação 

expedido por órgão oficial, sendo que o documento apresentado pela 

parte autora não poderia ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve 

prosperar, uma vez que o documento anexado à inicial basta para 

demonstrar o apontamento dito indevido, não havendo que se falar em 

ausência de provas. Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 
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consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça 

sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, sendo o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida 

por dívida no valor de R$ 146,25 (cento e quarenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos), com data de inclusão em 02/05/2019, no entanto o 

requerente não reconhece a dívida negativada, bem como o vinculo 

jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada a 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular 

do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado; 2 - Condenar a parte 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013977-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013977-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO SANTANA DE AMORIM REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 
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débitos no valor total de R$ 111,68 (cento e onze reais e sessenta e oito 

centavos), com data de inclusão em 21/08/2018, promovido pelo 

reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido débito e 

por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui discutido. O 

reclamado, em sua defesa, alega que não houve no presente caso 

pretensão resistida, que não houve a comprovação do dano moral por 

isso pleiteia que a presente demanda seja julgada improcedente. O 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do reclamante, possuindo débitos pendentes, 

conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre 

que as imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem 

imagens de seus programas de software, que em absoluto não se 

caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativações objeto do presente processo é a única em no nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para: 1 - Declarar a inexistência dos débitos 

aqui litigados; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004987-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO VIEIRA VALDASCA JUNIOR REQUERIDO: OI S.A 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte 

autora alega era cliente da Requerida pelo plano OI TOTAL, qual incluía 

linha telefônica fixa, internet e celular. Ocorre que, apesar de ter contrato 

apenas os serviços mencionados acima, a Requerida, incluiu nas faturas 

taxas referentes à Serviços Adicionais não contratados pelo reclamante. 

Narra que tais serviços nunca foram solicitados e sequer utilizados. 

Sendo assim, ajuizou a presente demanda no intuito de obter a 

condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais em razão dos transtornos suportados, bem como restituição 

dos valores pagos e não contratados. O reclamado, por sua vez, sustenta 

que os serviços foram contratados pelo reclamante, sendo assim há 

legalidade na cobrança, com isso não há que se falar em responsabilidade 

civil da reclamada. Alega que a situação enseja meros aborrecimentos. 

Mesmo trazendo a baila tais argumentos a reclamada não junto nos autos 

qualquer elemento com força probatória que demonstre que o reclamante 

que solicitou os serviços. Por se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidor, onde o reclamado esta mais 

apto a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade dos fatos alegados na 

qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Ante a ausência de provas da contratação dos serviços 

por parte do reclamante, entendo que os valores pagos por ele referentes 

aos serviços adicionais dever ser restituídos. Em análise as fatura e 

comprovantes de pagamento anexos ao processo é possível visualizar o 

pagamento de duas taxas de serviços adicionais, vejamos: - Fatura mês 

de junho de 2019: serviços adicionais R$ 15,48. - Fatura mês de julho de 

2019: serviços adicionais R$ 29,99. Sendo assim, entendo que a 

reclamada deve restituir ao reclamante o valor de R$ 45,47 (quarenta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos) na forma do disposto no art. 42, 

parágrafo único do CDC, vejamos: “ O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” A propósito: “DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

ALTERAÇÃO UNILATERAL PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO DE 

INTERNET CONTRATADO PELO CONSUMIDOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA 

PARA DECLARAR A NULIDADE DO SERVIÇO NÃO SOLICITADO E 

CONDENAR A FORNECEDORA DO SERVIÇO A RESTITUIR AS QUANTIAS 

INDEVIDAMENTE COBRADAS - INTANGIBILIDADE – A alteração unilateral 

pela fornecedora do serviço de internet contratado é prática nula, na 

forma do art. 51, incisos X e XIII do CDC, impondo o cancelamento do 
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serviço não contratado e a restituição dos valores cobrados 

indevidamente – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

10103432120178260009 SP 1010343-21.2017.8.26.0009, Relator: Walter 

Fonseca, Data de Julgamento: 23/01/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/01/2019).” No que concerne aos danos morais, 

cediço que se pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do 

indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, 

por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, não merece acolhimento. Para 

que houvesse danos morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma 

excepcionalidade, o que não houve, restando caracterizado no presente 

caso um mero descumprimento contratual, que segundo a jurisprudência 

não dá ensejo a indenização por danos morais. A propósito: “ RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFÔNIA MÓVEL E INTERNET. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA E 

INTERNET. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA QUE FOI ADIMPLIDA. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE.RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível, 

Nº 71008889552, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 29-10-2019).” Portanto, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil 

ensejadores de danos morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial, para: - 

CONDENAR a reclamada a restituir o reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 90,94 (noventa reais e noventa e quatro 

centavos), já na forma dobrada, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da citação e acrescido de juros 

legais a partir do desembolso. - OPINO pela improcedência dos danos 

morais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014264-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BISPO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014264-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BISPO DA FONSECA REQUERIDO: CLARO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de envio de 

fatura com cobrança indevida realizada pela reclamada. Alega a parte 

autora é cliente da reclamada e que possui plano no valor de R$ 54,99 

(cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), informa que no mês 

de outubro de 2019 recebeu um fatura como o valor de R$78,97 (setenta e 

oito reais e noventa e sete centavos), ante tais fatos entrou em contato 

com a reclamada para saber o motivo da cobrança em valor superior ao 

contratado, momento em que foi informada que houve contratação de 

pacote extra de internet. A autora informa que não contratou o serviço 

adicional, mesmo assim efetuou o pagamento da fatura e solicitou o 

cancelamento do plano. Ante tais fatos postula por indenização pelos 

danos morais sofridos. A reclamada, a seu turno, rechaça os argumentos 

sustentados pela demandante, alega que a reclamante solicitou o serviço 

adicional, aduz se tratar de situação ensejadora de meros aborrecimentos, 

e por isso requer a improcedência da presente demanda. Desse modo, 

cabe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito. Embora inexista 

prova da regularidade da cobrança, por ausência do contrato pactuado 

entre as partes, constato que a simples cobrança não enseja dano 

passível de indenização. Cediço que a indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não merece acolhimento. Para que 

houvesse danos morais, caberia a reclamante demonstrar alguma 

excepcionalidade, o que não houve. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E REGULARIDADE DA 

COBRANÇA. DEVER DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A autora 

narrou que recebeu cobrança indevida referente a serviço de internet não 

contratado. Postulou a desconstituição da dívida indevidamente cobrada, a 

retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por 

danos morais. A decisão recorrida foi no sentido de desconstituir o débito 

de R$ 25,59. Recorreu o autor quanto ao pedido de indenização por danos 

morais. As Turmas Recursais Cíveis têm decidido reiteradamente que a 

mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente a configurar dano 

moral, exceto situações peculiares. Não comprovado, no caso concreto, o 

cadastro negativo do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar o dano 

extrapatrimonial pleiteado. A situação vivenciada pela consumidora, ainda 

que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a barreira dos meros 

dissabores do cotidiano. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005909171, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)” Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 
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arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010500-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VLAD LETICIA VALERIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010500-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VLAD LETICIA VALERIA DA SILVA REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. VISTOS EM CORREIÇÃO I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia do contrato 

devidamente assinado pela reclamante, bem como provas que 

demonstram o débito negativado. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instado a se manifestar a reclamante deixou de apresentar impugnação, 

sendo assim não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Por fim, defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para 

que a reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos e 

defiro o pedido de aplicação da litigância de má-fé no presente caso, uma 

vez que estão presentes os requisitos previstos nos art. 79 e seguintes 

do CPC. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a pagar o 

valor R$ 212,55 (duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora 

a partir da contestação. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno 

a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. - Revogo a liminar 

concedida. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014788-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLEIDSON GONCALVES TRINDADE REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos em correição. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por GLEIDSON GONCALVES TRINDADE em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO . Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta alguns valores descritos na 

exordial. Com isso requer declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais. A empresa requerida contestou, afirmando 

que no caso em tela, na ocasião da inspeção realizada fora realizado 

recuperação de consumo em razão de desvio no hidrômetro. Em que 

pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que a 

inexistiu anormalidade descrita, verifica-se que a cobrança buscada pela 

Requerida deve ser declarada inexistente, por inexistir prova cabal da 

culpa do consumidor pelo evento. Ademais, apesar de haver sido juntado 

o TOI, este não fora assinado pelo Autor, sendo imprescindível no caso, 

conforme a Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012 em seu artigo 111 

que assim disciplina, vejamos “Art. 111. Constatada a violação dos 

equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha 

induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados 

os seguintes procedimentos: I - lavratura de “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da 

CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) identificação do 

USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de conta da 

unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 
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encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; IV - efetuar, quando 

pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e 

requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à 

segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do 

medidor; V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas 

diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios 

descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados: a) aplicação de 

fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de 

medição; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos 

completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente 

anteriores ao início da irregularidade; c) no caso de inviabilidade de 

aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo 

será determinado através de estimativa com base nas instalações da 

UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas; VI - efetuar, quando 

pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do 

consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de 

duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do 

HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.” Portanto, 

como o requerido não emitiu o TOI, não há como demonstrar eventual a 

irregularidade no consumo. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE 

Responde a concessionária do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a responsabilidade 

objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. Exegese do art. 37, § 6º 

da CF. Dano emergente e nexo causal devidamente demonstrados. 

Indenização devida. Lucro cessante e dano moral. Indemonstrados. 

Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. (TJRS ? APC 

70010312296 10ª C.Cív. Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima J. 10.03.2005) 

Devido a isto, em razão de fatura considerada indevida e pela falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada, ao teor do art. 14, §1º, I do 

CDC, deve reparar os danos causados a autora, pois estes sem duvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor 

em cadastro de negativação ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. No caso, a contribuição da autora para a 

ocorrência do evento danoso e outros elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR a inexistência dos 

débitos descritos na exordial, bem como DETERMINAR o cancelamento da 

cobrança, com o refaturamento das contas descritas na inicial 

utilizando-se como média as 12 últimas faturas, e ainda CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). 

Confirmo a tutela concedida neste feito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012059-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANE GONCALVES MAXIMIANO REQUERIDO: SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL 

AUTOMOVEIS LTDA VISTOS EM CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Trata-se de 

ação de rescisão contratual cumulado com restituição de quantia e danos 

morais ajuizada por TATIANE GONÇALVES MAXIMIANO em face de SAGA 

JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL 

AUTOMÓVEIS LTDA. Narra a parte autora que ganhou um veículo 

adquirido de uma das reclamadas, alega que o mesmo apresentou 

diversos vícios e que até o presente momento estes não foram sanados. 

Ante tais fatos requer a rescisão contratual, a devolução dos valores 

pagos, bem como indenização pelos danos morais sofridos. A parte 

requerida suscita em sua contestação a preliminar de incompetência deste 

juízo para apreciar a matéria ante a necessidade de prova pericial. A Lei 

nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais 

para processar e julgar tão-somente causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “ quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a prova pericial 

técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os 

elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função 

jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Registre-se que a realização da prova pericial impõe rito complexo que 

não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. 

Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade". Desta forma, sobressai à 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

acolho a preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006926-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, PATRICIA ALVES 

BASILIO DE OLIVEIRA BOAVENTURA REQUERIDO: YASUDA MARITIMA 

SEGUROS S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes é de 

consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

quanto à inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade 

caracterizada pela hipossuficiência probatória, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Alegam os reclamantes que adquiriam seguro de viagem junto a 

reclamada, informa que iriam viajar com destino a São 

Paulo/Panamá/Cartagena/Panamá/São Paulo, saindo 07/01/2019 e retorno 

17.01.2019, juntamente com seus filhos menores. No entanto ao chegarem 

no aeroporto de São Paulo os reclamante não conseguiram dar 

continuidade a viagem em razão do voo estar lotado. Diante de tais fatos, 

entraram em contato com a reclamada para acionar o seguro por eles 

adquirido, momento em que tiveram seu pedido negado. Diante do exposto, 

requerem o pagamento da cobertura dos seguros contratados, bem como 

indenização pelos danos morais. Em oportunidade para apresentar sua 

defesa, a reclamada se absteve de apresentar contestação, bem como 

deixou de comparecer na audiência de conciliação, mesmo devidamente 

intimada. Diante dos fatos, os reclamantes pediram que fosse reconhecida 

à revelia da parte reclamada. Cumpre esclarecer que nos Juizados 

Especiais à revelia somente é decretada quando a parte reclamada deixa 

de comparecer em audiência e a confissão ficta somente se aplica diante 

da inércia quanto à apresentação da peça de defesa. Logo, diante das 

provas trazidas aos autos pela parte autora e pela ausência de elementos 

que afastem essas provas, entendo cabível o pleito autoral. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifico que a justificativa 

apresentada pela reclamada para não efetuar o pagamento do seguro, ou 

seja, a não cobertura por motivo de overbooking, não merece prosperar, 

pois, analisando os documento que os reclamante anexaram nos autos é 

possível visualizar a cobertura por cancelamento de viagem no valor de 

US$ 1.200 (mil e duzentos dólares) por passageiros, conforme item 18 do 

contrato firmado. (R$ 19.968,00 - dezenove mil novecentos e sessenta e 

oito reais – convertidos em reais). Logo, restou incontroverso o fato de 

que o reclamante contratou o seguro, bem como restou demonstrado o 

cancelamento da viagem. Nesse sentido, faz-se necessário que a 

reclamada efetue o pagamento desses valores aos requerentes, por ser 

medida de direito. Vejamos o entendimento da jurisprudência em casos 

análogos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA QUE LIMITA AS HIPÓTESES DE 

COBERTURA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, REDAÇÃO 

CLARA E OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. 

TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. 

PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJ -DF 07077217820198070016 DF 0707721 - 

78.2019.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de 

Julgamento: 28/08/2019 Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/09/201 9) No que tange aos danos morais, resta 

evidente o dever de indenizar, tendo em vista a conduta ilícita da requerida 

que deixou de cumprir o que fora pactuado, especialmente pelo tratamento 

dispensado aos requerentes, que necessitaram ajuizar a presente 

demanda para resguardar um direito. Corroborando: Seguro prestamista. 

Ação de indenização. Contratação de seguro de proteção financeira. 

Caso de desemprego involuntário. Negativa de pagamento do sinistro ao 

segurado, em razão de não submissão de seu cargo ao regime celetista. 

Réus que não comprovam a ciência do consumidor sobre tal limitação 

contratual. Violação ao dever de informação. Artigo 6º, III, CDC. Ilícita a 

negativa de cobertura. Condenação dos réus solidariamente ao 

pagamento da indenização securitária. Dano moral configurado. 

Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, considerados os parâmetros 

usualmente adotados no arbitramento da reparação do dano moral, os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada. 

Recurso provido. (TJSP; Apelação 0002389-93.2012.8.26.0306; Relator 

(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de José Bonifácio - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 

22/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017) III. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a reclamada 

ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 19.968,00 

(dezenove mil novecentos e sessenta e oito reais), já convertidos em 

reais, acrescido de juros legais a incidir da data da citação e correção 

monetária a contar da data da negativa do pagamento. 2 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar os reclamantes pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013352-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA NEIVA DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013352-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA NEIVA DOS SANTOS PINTO, RICARDO SANTOS DA 

COSTA REQUERIDO: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Os reclamantes 

alegam que possuem veículo Renault Logan, placa QCX -7729 e que o 

teria entregue o para realização de serviços junto a requerida, porém, 

afirma que ocorreu falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, pois os prepostos da mesma possivelmente teriam ocasionado 

danos internos na porta do veículo. Com isso pleiteia indenização pelos 

danos morais sofridos, bem como restituição dos danos materiais. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Analisando os autos, tenho que 

não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi 

demonstrada pelas partes reclamantes que a reclamada teria agido com 

culpa, pois não há nos autos nenhum elemento que comprove algum erro, 

negligência ou imperícia da empresa, ônus que incumbia a parte autora 

demonstrar, consoante o art. 373, I do Código de Processo Civil. 
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Importante salientar que os autores trazem nos autos foto do dano dentro 

na porta do veículo, porém na própria narrativa alegam que o dano 

“poderia ter sido causado por algum funcionário da reclamada” , no 

entanto, não vislumbro nenhum elemento probatório que me possa imputar 

que o dano foi causado pelos prepostos da reclamada, com isso, não há 

no presente caso nexo causal entre as condutas narradas pelos 

reclamantes com qualquer conduta da reclamada. Importante salientar que 

mesmo a reclamada apresentando contestação e alegando que não 

cometeu nenhum ato ilícito a reclamante deixou de apresentar impugnação. 

Sendo assim, não exitem nos autos elementos que me permitem 

reconhecer a responsabilidade civil no presente caso, como 

consequência também não vislumbro qualquer elemento que me faça fixar 

danos morais e materiais em favor dos reclamantes. Para que se 

configure o dano é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Portanto, entendo 

que no caso em testilha encontra-se ausente o nexo causal entre os fatos 

alegados pelos reclamantes e a suposta conduta da empresa reclamada. 

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008158-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NASCIMENTO PADILHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008158-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS NASCIMENTO PADILHA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS 

NASCIMENTO PADILHA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

decorrente de negativação indevida, já que alega desconhecer a origem 

dos débitos cobrados. In casu, é de se considerar que a relação havida 

entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é 

indevida, uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram sequer impugnados pela parte autora. Em defesa a 

Reclamada demonstrou que a parte autora possui relação jurídica com o 

banco desde de 26/05/2014, por possuir saldo pendente de liquidação no 

contrato referente ao cartão de crédito OUROCARD INTERNACIONAL 

UNIVERSITARIO 86217444, tudo conforme termos de contratação 

devidamente assinados pela parte autora, todavia, O débito foi gerado pelo 

não pagamento da fatura de cartão de crédito de 01/2018, com isso 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a notória semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Indefiro o pedido contraposto, uma vez que, conforme restou 

incontroverso, o saldo remanescente do débito cobrado e objeto da 

negativação, já foi quitado pelo autor em 19/02/2019, pois o autor efetuou 

acordo com a empresa terceirizada ANDRADE & BASTOS CALL CENTER 

LTDA para liquidação do valor de R$ 70,71 (setenta reais e setenta e um 

centavo). Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte autora em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do reclamante 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013809-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013809-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BARNABE PADILHA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo 

reclamado, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. A reclamada levanta preliminar alegando 

que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de residência 

válido. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, 

uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, 

conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. A 

propósito, segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery : “(...) O autor pode juntar à petição inicial documentos que 

entende sejam importantes para demonstrar a existência dos fatos 
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constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que 

não são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o 

pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da 

juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso 

concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in 

JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de 

Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado 

o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam 

acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos 

princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 

instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. Rejeito a 

preliminar referente ao pedido de reunião dos processos, em análise ao 

sistema pode-se perceber que cada processo que foi distribuído pela 

parte autora se refere a débito diferente do discutido no presente 

processo, sendo assim, possível a análise do mérito sem que haja decisão 

conflitante. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C Pleiteia o 

reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de seu nome 

em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada, ao 

argumento que desconhece o referido débito. A reclamada, em 

contestação, sustenta que a parte autora é titular da UC nº. 685139 e 

deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, logo, não há o que se 

falar em ilicitude por parte da requerida ao proceder a negativação. Ao 

final, como pedido contraposto pugna pela condenação da parte autora ao 

pagamento dos débitos em aberto. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no artigo 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

reclamada não trouxe ao processo o contrato firmado pelo autor referente 

à UC nº.685139, se limitou a apresentar a ficha cadastral, a qual, por ser 

produzida unilateralmente não pode ser aceita como meio de prova, motivo 

pelo qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. De fato, a 

reclamada não apresentou qualquer documento que comprove a 

solicitação de ligação de unidade consumidora pelo reclamante, ou 

qualquer solicitação de transferência da titularidade, logo não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Com efeito, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação da empresa reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA 

INDEVIDA DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO A 

JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não merece provimento o recurso, 

pois a ré em nenhum momento logrou êxito em demonstrar a contratação 

que gerou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao 

crédito (fls.18/20), o que poderia ter sido feito mediante a juntada do 

referido contrato ou de gravação telefônica, com solicitação dos serviços 

pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso 

II, do CPC, e o art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpre salientar que as telas 

acostadas pela ré (fls. 48/64) não se prestam para demonstrar a 

contratação, porquanto se tratam de documentos unilaterais, oriundos do 

sistema interno da ré. Assim, ilegal a inscrição do nome da autora lançada 

nos cadastros de devedores inadimplentes, restando caracterizado o 

dever imposto à ré de indenizar os prejuízos daí advindos. O dano moral 

decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito 

caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento, não necessitando de demonstração, assim, não há o que se 

falar em inexistência de danos morais como alegado em razões recursais. 

Em relação ao quantum indenizatório, deve ser mantido, pois adequado ao 

caso concreto. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007248560, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018). 

Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se 

que a negativação objeto do presente processo não é a restrição mais 

antiga no nome do requerente, no entanto, a mesma encontra-se sendo 

discutida em juízo nos autos nº 10119625620198110001, portanto, não se 

aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Feitas as ponderações 

supra, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de 

existir outra restrição em nome do requerente, ainda que posterior à 

discutida no presente processo, faz-se necessária à redução do quantum 

indenizatório. Quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

este não merece prosperar, em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com o demandante quanto à unidade consumidora, 

e, destarte, a existência de débito em nome do mesmo. E, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. IV.DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas pela reclamada e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

ação, e o faço para: 1 – DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos 

nos presentes autos. 2 – CONDENAR a reclamada a indenizar o autor 

pelos danos morais por ele sofrido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 3 – 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação.. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007496-19.2019.8.11.0001
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ROGERIO SIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007496-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO SIMAS DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte 

autora alega, em síntese, ser cliente da requerida por meio de um pacote 

de serviços. No entanto, em 15/05/2019 recebeu uma ligação de um 

técnico da empresa requerida confirmando uma visita técnica para retirada 

dos equipamentos por inadimplência da parte autora. Relata ter informado 

por diversas vezes ao técnico que não havia valores em aberto, mas este 

teria ameaçado cobrar uma multa caso a parte autora não o deixasse 

levar os equipamentos. Por fim, alude que após a retirada dos 

equipamentos, entrou em contato com a empresa requerida por vários 

registros de protocolo, solicitando a reinstalação dos pacotes de serviço 
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contratado, sem obter êxito, fato este que motivou a solicitação de 

cancelamento em definitivo do pacote de serviços. Sendo assim, ajuizou a 

presente demanda no intuito de obter a condenação da empresa requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos transtornos 

suportados pelo bloqueio indevido de seus serviços. O reclamado, por sua 

vez, sustenta que os serviços foram cancelados pela parte autora, sendo 

assim não há que se falar em falha na prestação dos serviços. Alega que 

a situação enseja meros aborrecimentos. Mesmo trazendo a baila tais 

argumentos a reclamada não junto nos autos qualquer elemento com força 

probatória que demonstre que o reclamante que solicitou o cancelamento 

dos serviços. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidor, onde o reclamado esta mais apto a provar 

o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade dos fatos alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da falha de seus serviços, mesmo dispondo de 

meios para comprovar suas alegações, por isso aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, torna-se evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir 

aquilo que ela própria ofereceu e contratou com o reclamante, deixando-a 

sem o serviço adequado, sem qualquer justificativa plausível. Sabido que o 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. Dessa forma, resta evidente a ocorrência 

de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

INDISPONIBILIDADE DE SINAL NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA 80034198020168050044, Relator: Paulo 

Cesar Bandeira de Melo Jorge, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

26/03/2019). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, PROCEDÊNCIA da presente ação e o 

faço para: 1 - CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos 

danos morais experimentados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir 

da data da citação; Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004556-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRIELI SARTORI DE VARGAS MORAES REQUERIDO: 

GINCO URBANISMO LTDA VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam, posto que restou caracterizado que a 

parte Ré GINCO URBANISMO LTDA utiliza o nome similar da sociedade 

controlada que entende ser a verdadeira parte legítima, GINCOPLUS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, não sem propósito, fazendo 

parte do mesmo conglomerado econômico, devendo ser aplicada, no caso, 

a teoria da aparência. Afasto ainda a preliminar de incompetência deste 

Juizado em razão do valor da causa, eis que a pretensão econômica da 

parte autora não se reflete no valor total do imóvel, como faz pensar a 

reclamada, mas tão-somente referente à restituição de valores já pagos 

em decorrência do distrato. Ademais, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ANDRIELI SARTORI DE VARGAS MORAES em 

desfavor de GINCO URBANISMO LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que 

firmou, em maio de 2018, junto ao seu ex-marido, contrato de proposta de 

compra e venda de imóvel com a Requerida, tendo como objeto a 

aquisição do Lote nº 16, da Quadra 06, situado no condomínio Florais do 

Parque. Alega ainda ter se divorciado no fim do mesmo ano, tendo o 

terreno ficado sob a responsabilidade da Requerente, que diante de uma 

situação inesperada e a difícil situação financeira, pois “não tem recebido 

ajuda financeira do pai de seus filhos depois do divórcio”, procurou a 

empresa para desfazimento do contrato. Entretanto, aduz que discorda da 

retenção correspondente 100% do valor da entrada, mais o perdimento 

das parcelas pagas pela Reclamante. Com isso requer indenização por 

danos morais e materiais. Em que pese as alegações da parte reclamada, 

é fato que o distrato, por si só, não impede que a parte consumidora 

busque o valor que entende devido e não contemplado naquele acordo. É 

que sendo a parte hipossuficiente em uma relação que é de consumo, se 

vê fragilizada e muitas vezes coibida a acordar nos termos propostos, sob 

pena de nada receber. De outra banda, as cláusulas contratuais firmadas, 

mesmo que por partes capazes, podem ser revista a qualquer tempo, bem 

como declarada a sua abusividade, visto que o acesso à justiça é direito 

constitucional do cidadão. Porém, deixo de analisar os pedido de repetição 

do indébito, como quer a parte autora, uma vez que não quantificado em 

valores líquidos pelo reclamante, tendo feito o pedido nos seguintes 

termos: “julgar procedente a presente ação e condenar a Reclamada na 

Devolução dos valores com base no justo percentual de orientações 

jurisprudenciais”, sendo defeso a este juízo proferir sentença 

condenatória por quantia ilíquida, a teor do que dispõe o Parágrafo Único 

do artigo 38, Lei 9.099/95. Quanto aos danos morais pleiteados no caso, 
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embora possa ser reconhecido que houve retenção de valores pela 

reclamada – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida, é 

importante destacar que o evento não culminou em outras consequências 

jurídicas fazendo com que vivenciasse situação excepcional de ofensa a 

direito da personalidade. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a 

ser reparado. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial no que concerne ao pedido de condenação da reclamada em danos 

morais, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014825-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEYA KATIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014825-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZINEYA KATIA DA CRUZ REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A VISTOS EM CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia do contrato 

devidamente assinada pela reclamante, bem como extratos que 

demonstram o débito negativado. No caso, desnecessária a realização 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instado a se manifestar a reclamante deixou de apresentar impugnação, 

sendo assim não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante 

à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa 

a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno 

a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010876-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Por se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de 

Reclamação em que a Autora relata que houve o cancelamento do seu 

curso de maneira indevida pela reclamada, e por ausência de interesse em 

continuar na instituição trancou sua matrícula de forma definitiva e solicitou 

a ementa de curso, bem como histórico escolar, para poder dar 

continuidade no curso em outra instituição, todavia, os documentos foram 

entregues sem assinatura do responsável. Diante do exposto, requer a 

condenação da reclamada em danos morais, bem como a restituição dos 

valores das mensalidades pagas no período em que esteve matriculada na 

instituição. A Reclamada, em sua defesa, sustenta que entregou todos os 

documentos e que a outra instituição de ensino que solicitou que os 

mesmos estivessem assinados, com isso ausentes os requisitos da 

responsabilidade civil. Ante tais fatos requer a improcedência da presente 

demanda. Da análise dos autos, verifica-se que a Reclamada agiu de 

forma negligente, uma vez que a parte reclamante solicitou junto a 

instituição os documentos assinados, e para isso efetuou o pagamento do 

valor solicitado pela instituição. Diante da solicitação dos documentos a 

reclamante criou uma expectativa de que os teria e com isso poderia 

realizar sua matrícula na outra instituição de ensino. A frustração desta 

expectativa configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 

14, § 1º, do CDC. Importante destacar que a responsabilidade da empresa 

demandada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 
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independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses dos prestadores 

dos serviços, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, 

deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. 

Desse modo, a inobservância de um prazo razoável para o fornecimento 

dos documentos que comprovem que a reclamante já havia cursado 

determinadas matérias, para serem reaproveitadas na outra instituição de 

ensino, gera falha na prestação do serviço educacional, posto que frustra 

as expectativas do consumidor, o que reflete o dano moral puro, uma vez 

que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida 

são evidentes, conferindo o direito à reparação. Em relação ao pedido de 

dano pela perda do tempo, entendo que a situação enfrentada pela parte 

autora dá ensejo a denominada “teoria da perda do tempo útil nas relações 

de consumo”. Teoria essa que já foi acolhida pelo STJ. Por essa teoria 

deve-se reparar o dano imaterial pela perda do tempo útil. Ora, o tempo é 

utilidade/serventia a todos os seres humanos e, por ser único, incalculável 

e irrecuperável, acaba sendo considerado algo precioso. Assim, depois 

de incidido o tempo, o mesmo nunca poderá ser readquirido e restaurado 

por parte do lesado, não sendo lícito e nem mesmo justo, portanto, o seu 

desaproveito e desprezo por conveniência (dolo/negligência) de um 

terceiro. É certo que aqueles aborrecimentos mínimos e eventuais que são 

surgidos corriqueiramente em desfavor de um consumidor, praticado por 

determinada pessoa ou prestadora de serviço, é circunstância que não 

deve gerar ressarcimento por dano moral, pois configura mero dissabor. 

No entanto, em determinadas situações, o consumidor ao buscar 

solucionar determinados empecilhos advindos da relação de consumo, é 

colocado, na grande maioria das vezes, em situação de longa espera que 

pode persistir por horas, dias, semanas, meses e até mesmo anos. Em 

recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça confirmou acórdão do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no seguinte sentido: "a situação fática 

de injustificado óbice à fruição de propriedade e de demasiada perda de 

tempo útil por consumidor na busca da solução extrajudicial e judicial de 

controvérsia motivada por conduta ilícita do fornecedor extrapola o mero 

dissabor e resulta em efetivo dano moral." (STJ. REsp 1641832, Relator 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14-3-2017). Em relação 

ao pedido de restituição dos valores pagos pela reclamante enquanto 

estudava na instituição reclamada, entendo que não merece prosperar. Os 

valores que a reclamante requer a título de danos materiais foram pagos 

de forma devida, tendo a instituição cumprido com a sua parte no contrato 

firmado, qual seja, as aulas foram fornecidas e assistidas pela reclamante. 

Sendo assim, para não gerar o enriquecimento sem causa da parte autora, 

não há que se falar em devolução de tais valores, pois os serviços foram 

prestados sem qualquer falha ou vício enquanto havia relação jurídica 

entre as partes. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na petição inicial para: 1- CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente 

data e acrescido de juros legais a partir da citação. 2- DETERMINAR que a 

reclamada entregue o Histórico escolar, bem como a ementa do curso, 

devidamente assinados e carimbados pelo responsável da instituição de 

ensino, sem nenhum custo adicional, nos termos da liminar já concedida, 

caso ainda não tenham feito, sob pena de aplicação de multa. 3- Opino 

pela improcedência dos danos materiais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005828-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALCIONE STELA DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a 

demanda, em razão da necessidade de prova pericial, uma vez que os 

documentos acostados aos autos são suficientes para julgamento. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Alega a reclamante que em 

janeiro/2019, sua unidade consumidora sofreu oscilações no fornecimento 

de energia elétrica, em decorrência de falha na prestação de serviços por 

parte da concessionária, o que teria acarretado a queima de aparelhos 

elétricos de seu imóvel, motivo pelo qual imputou à reclamada a 

responsabilidade pelo evento danoso, afirmando, ainda, ter sofrido danos 

morais com este fato. Aduz, ainda, que encaminhou os aparelhos para 

conserto. Ressalta, também, que tentou resolver o problema 

administrativamente, porém, não obteve êxito. Por fim, requer a 

condenação da reclamada pelos danos materiais e morais. A reclamada, 

em sua defesa, sustenta que não houve registro de perturbações ou 

oscilações no fornecimento de energia, de forma que não se entende 

responsável pelos danos sofridos pela parte requerente. Destarte, não há 

qualquer elemento capaz de ensejar os danos nos termos pleiteados pela 

demandante, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. 

No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do que a 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que a reclamada não trouxe nenhum documento 

que comprove que a rede elétrica que abastece a unidade consumidora da 

reclamante estava em perfeito estado e que não foi realizada nenhuma 

manutenção na mesma no período em que fora registrada a reclamação 

conforme declinado na inicial. Como é sabido, a empresa ré possui 

responsabilidade civil objetiva na demanda, conforme dispõe o artigo 37, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal, tratando-se de um serviço público, 

bem como é amparado pelo artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, com base na evidente relação de consumo entre as partes, 

vez que estão presentes as figuras do fornecedor de um serviço e um 

consumidor. Desta feita, o defeito na prestação do serviço está na 

ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é 

dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante 

imposição legal (art. 22 do CDC). Portanto, presente o dano e ausente a 

demonstração pela demandada de qualquer causa excludente do liame 

causal entre aquele e o defeito na prestação do serviço público essencial 

de fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe competia, consoante 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, evidente o dever de 

indenizar os danos materiais comprovados nos autos. Dessa forma, 

comprovado o falha no serviço, os danos e o nexo de causalidade, 

verifica-se que há dever da reclamada de suportar os danos materiais, no 

valor das notas apresentadas, qual seja, R$ 2.572,99 (dois mil quinhentos 

e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) Em relação aos danos 

morais, entendo serem cabíveis ao caso em apreço, visto que a situação 

retratada nos autos ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MATERIAIS. [...] DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O dano do 

equipamento e a tentativa de solução do problema, inclusive ensejando 

perda considerável de tempo são suficientes para ocasionar prejuízos não 

somente de ordem material, como também extrapatrimonial. VALOR 

FIXADO EM MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 337886820138110001/2014, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/10/2014, Publicado no DJE 15/10/2014)”. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na petição inicial para: 1- CONDENAR a reclamada a 

indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 2.572,99 

(dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir do respectivo desembolso. 2 - 

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e 

acrescido de juros legais a incidir da data da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016000-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO LEQUE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte reclamante que recebeu 

faturas com cobrança excessiva pela reclamada em sua unidade 

consumidora. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual, bem como pela clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora, verifica-se que este mantinha um padrão antes do faturamento 

excessivo do mês de setembro de 2019, não havendo variação 

significativa nos meses anteriores desta situação, ressalvadas as faturas 

de abril e maio do mesmo ano. De acordo com o histórico de leituras, 

tem-se que as cobranças nos valores de R$ 380,21 (trezentos e oitenta 

reais e vinte e um centavos) e o valor de R$ 421,63 (quatrocentos e vinte 

e um reais e sessenta e três centavos), referentes aos meses de 

setembro e outubro de 2019 se mostraram excessivas em relação ao 

consumo médio do consumidor, consistindo muito além daquilo que o autor 

habitualmente pagava e, neste particular cabível a declaração de 

inexistência dos débitos provenientes de cobranças com valores 

anormais. Ressalto que a fatura de agosto de 2019 no valor de R$ 280,83 

(duzentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) não destoa dos 

valores pagos pelo reclamante em meses anteriores, sendo assim, em 

relação a esta fatura entendo que o valor cobrando encontra-se dentro da 

média de consumo. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e 

somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I 

e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de 

que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em 

razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de 

consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário 

aumento do consumo na UC. No entanto, em sua própria defesa a 

reclamada alega que não há anomalia do relógio medido, com isso a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 

373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos 

nenhum elemento que me permita justificar o aumento na cobrança das 

faturas. Além disso, as contas juntadas aos autos comprovam uma 

regularidade na média de consumo, e uma cobrança excessiva nos meses 

reclamados. Logo, não se justifica a súbita cobrança das quantias, sem 

qualquer procedimento administrativo com ciência e acompanhamento do 

consumidor a amparar a pretensão da concessionária. Desta feita, em que 

pese os argumentos trazidos pela parte demandada, verifica-se que as 

faturas de setembro e outubro de 2019 - objeto da ação - tiveram um 

aumento injustificado no consumo, devendo ser readequadas. 

Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE SUPOSTO AUMENTO 

EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À UNIDADE CONSUMIDORA DA 

RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DE 

JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE PODERIA DEMONSTRAR A 

REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO NO IMÓVEL QUE NÃO FOI 

REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 

333, INCISO II, DO CPC/73. Em se tratando de relação de consumo, cabia à 

ré a comprovação da regularidade da cobrança, o que não restou 

demonstrado, eis que desistiu da produção da prova pericial, 

imprescindível ao deslinde da controvérsia. Suspensão do fornecimento 

de água indevido. Inteligência da Súmula 192 deste Tribunal de Justiça. 

Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do CDC. Dano moral configurado. 

(Apelação nº 0024150902128190011 – TJRJ, Relator Wilson do 

Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). Assim, considerando 

inexistência de elementos probatórios que afastem o direito da parte 

reclamante e, havendo verossimilhança em suas alegações, a 

procedência da ação quanto à declaração de inexistência de débitos é 

medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos morais 

pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe 

acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver 

dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 
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COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada 

proceda à readequação das faturas dos meses setembro e outubro de 

2019, com base na média dos seis meses anteriores a propositura da 

ação, excluídas as faturas de abril e maio de 2019. 2- OPINO pela 

improcedência dos danos morais. - Mantenho a liminar concedida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012950-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINALVA MARIA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS EM CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão 

de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as 

provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A reclamante 

alega que ganhou um aparelho Celular Modelo MOTO G6 PLUS (XT1926), 

na data de 29/09/2018, no valor de R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa 

e nove reais), aduz que o aparelho veio a apresentar vícios, prejudicando 

sua utilização e por este motivo,procurou a assistência técnica para 

análise do produto. Posteriormente, ao receber o aparelho, recebeu a 

informação de exclusão da garantia, pelo fato de o produto apresentar 

oxidação e etiqueta marca d’água ativada. Ante tais fatos requer o 

ressarcimento do valor pago pelo produto, bem como, indenização por 

danos morais. As reclamadas em suas defesas, afirmam que 

responsabilidade quanto ao fato ocorrido se deu por culpa exclusiva da 

consumidora, sendo assim, inexistente qualquer nexo de causalidade 

passível de ensejar responsabilidade civil das reclamadas. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, na qual as Reclamadas encontram-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que a Reclamante a 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que embora o aparelho celular tenha apresentado vício 

dentro do prazo de garantia, o laudo emitido pela assistência técnica deixa 

claro que o defeito não é decorrente de fabricação, mas, sim, em razão de 

mau uso. Saliento que o laudo anexado pela primeira Reclamada traz 

relatório detalhado das condições do equipamento, bem como fotografias 

que demonstram o alegado. Desta feita, não há que se falar em vício de 

fabricação, mas sim em vício decorrente do mau uso, não incidindo em 

responsabilidade o fornecedor pelos danos ocorridos, de acordo com o 

art. 12, §3º, III do CDC. Corroborando: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 

DEFEITO EM APARELHO CELULAR. PRAZO DE GARANTIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VÍCIO DE FÁBRICA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. 1. 

INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE 

SEU DIREITO (ART. 333, I, DO CPC). PREVALECE O PRINCÍPIO QUE REGE O 

PROCESSO CIVIL, SEGUNDO O QUAL O AUTOR ASSUME O RISCO DE 

PERDER A CAUSA SE NÃO PROVAR OS FATOS ALEGADOS E DOS 

QUAIS DEPENDE A EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUE PRETENDE 

RESGUARDAR POR MEIO DA TUTELA JURISDICIONAL. 2. O CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONSAGROU, DE FORMA AUTOMÁTICA, 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, FICANDO ELA SUBORDINADA AO 

CRITÉRIO DO JUIZ QUE, ANALISANDO A CIRCUNSTÂNCIA DO CASO 

CONCRETO, ENTENDER VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. 

DEVE SER DECIDIDA PELO JULGADOR SINGULAR ANTES DO INÍCIO DA 

INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA QUE O FORNECEDOR DO SERVIÇO 

NÃO SEJA PREJUDICADO EM SUA DEFESA. 3. É CERTO QUE A 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA, TRATANDO-SE DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO, SENDO, ENTRETANTO, AFASTADA QUANDO 

HOUVER CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, 

CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 12, § 3º, III DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. 4. DEMONSTRADO, POR MEIO DE LAUDO DE TÉCNICO 

HABILITADO, QUE NÃO SE TRATA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO, MAS, SIM, 

DE DEFEITO PROVOCADO POR MAU USO DO APARELHO, IMPÕE-SE A 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

QUE OBJETIVAVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. 5. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (TJ-DF - 

APC: 20070310117894 DF, Relator: MARIA BEATRIZ PARRILHA, Data de 

Julgamento: 28/05/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

18/06/2008 Pág.: 67). IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014232-53.2019.8.11.0001
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TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SIRCILLI MOTTA OAB - SP235506 (ADVOGADO(A))

JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO OAB - SP220564-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014232-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOLGLAS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: NEON 

PAGAMENTOS S.A., TECNOLOGIA BANCARIA S.A. VISTOS EM 

CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. In casu, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que 

alega o autor que em 11 de outubro de 2019 se dirigiu ao caixa eletrônico 

administrado pela segunda reclamada no intuito de realizar um saque de 

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), ocorre que após todo 

procedimento de praxe para o saque do montante solicitado o equipamento 

não liberou a quantia solicitado sendo o valor debitado de sua conta. Nesta 

esteira, alega que entrou em contato com ré buscando a solução do 

problema sendo informado que em 24 horas os valores seriam 

estornados, porém somente após 10 dias do contato o valor foi estornado 

para sua conta conforme informado nos autos. Ante tais fatos postula por 

indenização pelos danos morais sofridos. As reclamadas, a seu turno, 

rechaçam os argumentos sustentados pela demandante, alegam 

inexistência de danos morais, devendo a demanda ser julgada 

improcedente. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, o que 

não houve, pois em momento algum as reclamadas se negaram a restituir 

o montante ao reclamante, pelo contrário, o montante foi devolvido, nos 

termos informados pelos reclamados, conforme print da conversa 

anexada junto a exordial pelo próprio reclamante. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014045-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEIZE MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A reclamante alega na petição inicial 

que é titular da unidade consumidora nº 6/416304 – 4. Informa que 

recebeu em sua residência faturas acima na média a título de recuperação 

de consumo nos valores de R$ 1.475.02 (hum mil quatrocentos e setenta e 

cinco reais e dois centavos). Informa que tentou resolver o imbróglio de 

forma administrativa, porém não obteve êxito. Mesmo assim, a reclamada 

efetuou a suspensão dos serviços. Deste modo, pugna pela declaração 

de inexistência do débito além da condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização pelos danos morais experimentados no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). A reclamada, em sua defesa, sustenta que foi 

realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na medição de 

consumo da unidade consumidora da reclamante, razão pela qual, foi 

emitida fatura de recuperação de consumo em atenção ao que dispõe a 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando legítimo os débitos discutidos 

nos autos. Apesar dos documentos apresentados pela reclamada 

buscarem convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validando a 

sua própria vistoria, estes retratam apenas ato integralmente unilateral que 

não tem a propriedade de convencer. Portanto, a mera existência de 

avaria/irregularidade no medidor de energia, por si só, não comprova a 

mensuração a menor do consumo, assim, é indispensável à prova de 

registro a menor do consumo real para proceder à recuperação pretérita. 

A propósito, mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante 

das regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao 

direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Portanto, tal fato nulifica o TOI e todo o procedimento que a 

ele se segue para cálculo e constituição do valor da recuperação de 

consumo. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Nesse compasso, não 

demonstrada pela parte ré, de forma satisfatória, a irregularidade na 

medição, como decorre do art. 373, II, do CPC, não há como autorizar a 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de 

medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição do débito. 

Corroborando: DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL DA ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A simples 

alegação de que o medidor de consumo de energia tem defeito não 

justifica a recuperação de consumo nos termos do art. 130 da Resolução 

ANEEL nº 414/10. É necessária a demonstração efetiva de que houve 

redução ou alteração significativa na medição da energia que passou pelo 

medidor da unidade consumidora, na medida em que a própria legislação 

de regência garante à concessionária o direito ao ressarcimento das 

despesas para a verificação e cobrança dos débitos oriundos de fraude, 

desde que devidamente comprovados, consoante a orientação desta 

Câmara. 2. Portanto, no caso concreto, revela-se descabida a 

recuperação de consumo tal como operada pela concessionária, sendo a 

melhor solução a procedência do pedido vertido na inicial quanto ao tema. 

3. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária inscreveu a 
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parte autora nos órgão de proteção ao crédito, lançando-a, indevidamente, 

no rol dos maus pagadores. (Apelação Cível nº 70079830790, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro 

Pacheco, Julgado em 13/12/2018). Cediço que, para que tal cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

verificação do alegado obstáculo no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora, o que não foi realizado no presente caso. Vale 

salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos. A 

par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar a cobrança, como questionado 

pela parte autora, mormente porque sequer há nos autos a comprovação 

de que tenha possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de 

acompanhamento da aferição. Em relação ao pedido de indenização por 

danos morais, sabido que está indenização pressupõe importante ofensa 

à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto 

sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente 

dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Desta feita, 

evidenciada a falha na prestação dos serviços, restando claro a 

existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pela reclamante com a interrupção indevida do 

fornecimento de serviço de caráter essencial, entendo que se torna justa 

a indenização moral pleiteada, já que a mesma decorre de 

responsabilidade objetiva. Nessa linha, considerando as circunstâncias do 

fato, a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o 

caráter punitivo/educativo da indenização reputo adequada a condenação 

por dano moral. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1- 

DECLARAR a nulidade do TOI nº 698086, bem como a inexistência do 

débito cobrado a título de recuperação de consumo. 2- CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no 

valor de R$ 2.00(dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. - MANTENHO a liminar deferida. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007358-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAQUELINE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: SODEXO 

PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória, 

sendo suficientes as provas já produzidas pelas partes. Trata-se de 

reclamação cível proposta por JAQUELINE ALVES DE SOUZA em face de 

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. decorrente de 

suposta falha na prestação do serviço. A parte autora requer a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais e materiais que aduz ter sofrido em razão do não atendimento da 

assistência veicular contratada. Alega a reclamante ser titular do cartão 

de benefícios Sodexo Combustível Pass, administrado pela reclamada e 

mantido pelo seu empregador. Afirma que, dentre os serviços cobertos 

pelo cartão, há assistência de 24 (vinte e quatro) horas para eventual 

pane do veículo e danos decorrentes de acidente automobilístico. Segue 

narrando que possui o veículo FIAT UNO MILE FLEX, ANO 2000 e que no 

dia 07/09/2019 o veículo teria apresentado problemas mecânicos, tendo 

então solicitado o serviço de guincho com a reclamada. Todavia, teria sido 

negado atendimento pela Requerida, sob a alegação de que seu veículo 

teria mais de 19 anos de uso. Em defesa, a reclamada afirma que a 

negativa da cobertura da assistência se deu por expressa previsão 

contratual, já que, conforme termos da apólice do seguro/assistência 

advinda do cartão Combustível Pass faz cobertura apenas para veículos 

de até 15 anos de fabricação. Pugna pela improcedência da ação. Pois 

bem, no que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada 

aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, concluo que a 

ação é improcedente. No caso dos autos, o contrato de assistência 

firmado com intermédio da empregadora da parte autora, previa cobertura 

tão-somente nos casos e condições gerais de seguro juntadas com a 

defesa. Todavia, na hipótese em análise, o veículo da autora não se 

enquadra naquelas garantias assinaladas, exatamente por ter mais de 19 

anos de fabricação, quando, segundo os termos contratados, o limite é de 

15 anos de fabricação. De fato, na apólice, de fácil leitura e simples 

compreensão, há a definição expressa: “VEÍCULO: Considera-se como 

veículo assistido todo meio de transporte terrestre automotor de passeio, 

com até 15 anos de fabricação e peso líquido inferior a 3,5 toneladas.” 

Logo, caso tenha havido a negativa de atendimento, esta foi respaldada 

pelo termo “Das Condições de Assistência 24h”, que restringe o 

atendimento de guincho e demais serviços aos veículos com até 15 anos 

de fabricação, excluindo-se o veículo da autora. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO 

AUTOMOTIVA. APÓLICE QUE LIMITA O SERVIÇO DE REBOQUE ATÉ A 

DISTÂNCIA DE 100KM. AUSENTE CLÁUSULA DE CONTRATAÇÃO DE 

COBERTURA PARA KM ADICIONAL. VEÍCULO DO AUTOR QUE SE 

ENCONTRAVA DISTANTE 500 KM. AUSENTE A FALHA NO DEVER DE 

ASSISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE A VERSÃO APRESENTADA NA 

EXORDIAL E NO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR EM RELAÇÃO A 

OCORRÊNCIA DE COLISÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS DE 

FORMA SATISFATÓRIA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71009069949, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 

29-11-2019) Assim, ante a ausência de outros elementos e/ou 

fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela 

parte reclamante. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida por parte das reclamadas, não há que se falar 

em ocorrência de dano moral e material, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa das 

reclamadas na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial e, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Isento 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto a decisão ao MM Juiz de Direito 

para efeito do disposto no artigo 40 da lei 9099/95. ARTHUR GEORGE DA 
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SILVA BARROS Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014516-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHUDSON DA MATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014516-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RHUDSON DA MATA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Incialmente, verifico que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido com a demanda (indicação a menor), em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código. Defiro, portanto, a retificação e fixo o valor da causa em 

R$ 12.024,38 (doze mil e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), 

correspondente a soma dos pedidos formulados pela parte Reclamante, 

devidamente representada por advogado. Promova a Senhora Gestora as 

modificações necessárias. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por 

RHUDSON DA MATA OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a cobrança 

indevida de fatura de serviço no valor de R$ 24,38 (vinte e quatro reais e 

trinta e oito centavos), com vencimento em 11/09/2019. Aduz que não 

possui débitos junto a concessionária reclamada, motivo pelo qual entende 

indevido o lançamento da cobrança. Com isso, requer a declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais. In casu, é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. De outro lado, a parte 

ré apresentou contestação extremamente genérica, deixando de instruir 

os autos com documento hábil que demonstrasse a legitimidade da 

cobrança questionada, mormente porque sequer trouxe com sua defesa 

algum histórico de consumo da UC em questão para demonstrar a origem 

do débito lançado. Ora, a parte reclamada é responsável pela cobrança 

indevida dos serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a declaração de inexistência 

de débitos é medida que se impõe. Conquanto a empresa promovida tenha 

praticado um ilícito (cobrança indevida), esta falha na prestação dos 

serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na violação a 

direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação 

de danos morais. Friso que não há nos autos qualquer extrato de cadastro 

de inadimplentes onde conste o nome do autor “negativado”, não restando 

comprovada a negativação do nome do reclamante, arguida na inicial. 

Saliente-se que a cobrança indevida por si só se traduz em mero 

aborrecimento, visto que trivial e comum da sociedade moderna podendo 

ser e o foi suportado pela parte promovente. Aliás, a história revela e é 

certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o 

início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e 

isso é salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da 

sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação 

da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e 

prejuízos à vida em sociedade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES as pretensões iniciais, para DECLARAR a inexistência de 

débitos da parte autora com a Reclamada somente no que diz respeito à 

fatura no valor de R$ 24,38 (vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), 

com vencimento em 11/09/2019, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Mantenho a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012918-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR OAB - MT8853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SILVESTRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012918-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEMIR FRANCISCO PEREIRA REQUERIDO: MARCIA 

SILVESTRE DOS SANTOS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Rejeito a preliminar referente ao 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência do artigo 

98, CPC. Rejeito a preliminar de conexão alegada pela requerida, uma vez 

que a matéria discutida no presente processo diverge daquela ação de 

execução que tramita no 2º Juizado Especial Cível desta comarca. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Trata-se de ação de indenização de dano morais pelo uso de imagem 

em processo judicial. Alega o requerente que a requerida junto nos autos 

de nº 8026972-55.2018.811.0001 imagem sua, sem sua autorização, 

informa que isso lhe causou danos e por isso requer a condenação da 

requerida em danos morais. A requerida em sua defesa alega que 

somente juntou imagens do autor para demonstrar o que alegava na ação 

supracitada, sendo assim, não obteve qualquer vantagem econômica com 

o uso da imagem do autor. Informa que juntou as fotos do local do 

espetinho em que o autor é o proprietário, com o único objetivo de que o 

requerente fosse compelido a pagar aquilo que lhe devia, conforme 

condenação do 2º juizado especial. Ante tais fatos postula pela 

improcedência da presente demanda e faz pedido para que o autor seja 

condenado nas penas de litigância de má-fé. Em que pesem as alegações 

da requerente de que passou constrangimentos, extrai-se dos autos que 

a requerida somente juntou as fotos para demonstrar o local do trabalho 

do requerente e com isso ter seu crédito quitado não possuindo nenhum 

cunho difamatório, sendo apenas uma chamada para a garantia do livre 

exercício dos direito que possui, pois o autor foi condenado a pagar a 

requerida o valor dos serviços que contratou e não pagou, sendo assim 

nenhum constrangimento fora demonstrado ou suficientemente 

comprovado. Cediço que o dano moral pressupõe importante ofensa à 

honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto 
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sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente 

dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou 

transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a 

melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis, uma vez que ele mesmo deu 

causa a ação judicial interposta pela requerida. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, merece 

acolhimento, uma vez que restaram caracterizadas as hipóteses do art. 80 

do CPC. IV. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial. - Por outro lado, condeno 

a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§8º do CPC. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010579-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI WILLIAM SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010579-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YURI WILLIAM SANTOS DUARTE REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A reclamada alega ser parte ilegítima, no 

entanto, em análise ao documento que comprova a negativação é possível 

visualizar que a mesma foi responsável pela negativação indevida no 

nome do reclamante, não havendo nos autos qualquer elemento que me 

permita afasta a sua responsabilidade. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Alega o Reclamante que possuía vínculo com a reclamada 

através de cartão de crédito e que restou negativado por uma dívida que 

já teria adimplido. Ante a cobrança indevida a reclamada inseriu seus 

danos nos órgãos de proteção ao crédito, com isso, pleiteia pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

O reclamado, em sua defesa, afirma que não praticou ato ilícito, alega 

ausência de responsabilidade, e por isso estava amparada pelo exercício 

regular do seu direito, com isso, requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e seus documentos verifico que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por outro lado, o Reclamante 

demonstrou ter efetuado o pagamento da fatura antes mesmo do 

vencimento, conforme comprovante de pagamento anexo, e mesmo 

realizando reclamação junto ao PROCON/MT e comprovando o pagamento 

a reclamada inseriu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Desta 

feita, resta evidenciada falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada, tendo em vista que não contabilizou o pagamento realizado. 

Assim, restou demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada ao 

negativado o nome do Reclamante por dívida inexistente. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome do reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA da ação para: 1- Declarar a inexistência do débito aqui 

litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, caso ainda não realizado. 

2- CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais 

por ele sofrido no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. - Mantenho a liminar concedida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010302-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010302-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA REQUERIDO: MM 

TURISMO & VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pela 

reclamada,, uma vez que faz parte da mesma cadeia de consumo, sendo 

solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante alega em sua petição 
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inicial que adquirido passagens aéreas junto a primeira reclamada para o 

trecho Cuiabá x Manaus, embarque em 16.09.2019, a ser operado pela 

segunda reclamada. Aduz, no entanto, que teria sido surpreendido com a 

alteração do voo de ida, incluindo-se conexão em Boa Vista, 

arbitrariamente conduzido pela segunda reclamada, e não informado, 

chegando ao seu destino final somente no dia seguinte ao contratado, 

situação que gerou transtornos de ordem moral, haja vista a chegada 

tardia ao destino pretendido. A primeira reclamada, por sua vez, afirma, no 

mérito, ausência de responsabilidade, inexistência de danos morais e com 

isso pugna pela improcedência da presente demanda. A segunda 

reclamada alega ser parte ilegítima, ausência de responsabilidade ante a 

alteração da malha aérea, inexistência de danos morais e por isso requer 

a improcedência dos pedidos. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostado, verifico que é incontroverso que o reclamante contratou os 

serviços junto às reclamadas, conforme documentos juntados nos autos, 

bem como o cancelamento do voo. Ressalto, porém, que as reclamadas 

não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (CPC, art. 

373, II). Impende registrar que em se tratando de relação de consumo, 

pouco importa ao consumidor os motivos pelos quais as Reclamadas não 

podem prestar o serviço a contento, restando caracterizada a falha na 

prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, em se tratando de uma relação de consumo, na 

qual a responsabilidade da empresa requerida é objetiva, e em não tendo 

as rés comprovado qualquer das hipóteses que excluísse sua 

responsabilidade, imperativa, pois, a procedência do pedido de dano moral 

formulado na inicial. Desta feita, constata-se que a situação vivenciada 

pelo Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa 

exclusiva das demandadas, devendo reparar pelos danos causados. A 

propósito: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO 

DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE 10 

HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE 

PROBLEMAS COM A TRUPULAÇÃO E DESESTRUTURAÇÃO DA MALHA 

AÉREA- FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO 

COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se 

acolher a tese de restrição operacional, sem comprovação nos autos, 

como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo 

ATRASO de vôo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no 

dia seguinte após 10horas do VOO originariamente programado, fato que 

caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. Indenização 

fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003059-31.2018.8.11.0045, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) De outra parte, é dever das 

companhias aéreas fornecer as informações necessárias aos 

passageiros em casos como é o presente. Trata-se de direito básico do 

consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto no causador do mal a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

1 - CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a indenizarem o reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014672-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO FERNANDO VENDRAME REQUERIDO: ALITALIA 

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos materiais e 

morais, ao argumento de que adquiriu passagem aéreas de retorno pela 

reclamada para o dia 15/02/2019, no entanto alega que seu voo foi 

cancelado e ele teria sido realocado apenas para o dia seguinte, o que lhe 

ocasionou inúmeros infortúnios. Após tais fatos, alega que teve que 

passar a noite no aeroporto. Ante tais fatos teve que adquirir passagem 

aérea de outra cia, pois não poderia retornar no voo que foi fornecido pela 

reclamada. Em sua defesa, a reclamada sustenta que o cancelamento 

ocorreu ante a necessidade de manutenção do motor da aeronave, alega 

que por medida de segurança e por zelo aos passageiros seguiu o 

protocolo, não havendo dano moral a ser indenizado e nem dano material a 

ser restituído. A princípio, tendo em vista que o caso em análise se trata 

de transporte aéreo internacional, cumpre fazer um breve resumo acerca 

da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no que tange à aplicação das Convenções de 

Varsóvia e Montreal em casos análogos. Em atenção ao que dispõe o 

artigo 178 da Constituição Federal, decidiu a Suprema Corte: Nos termos 

do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. STF. 

Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. 

Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 

866). Na mesma ocasião, o STF decidiu que a Convenção de Varsóvia e 

de Montreal deve ser aplicada não apenas na hipótese de extravio de 

bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, entretanto, apenas no que tange as condenações por dano 

material deve-se observar o limite indenizatório estabelecido na 

Convenção. In caso, o que discute é a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência 

do cancelamento do voo inicialmente contratado, fato que restou 

incontroverso no deslinde do processo. Em que pese as Convenções não 

fazerem qualquer referência acerca da indenização dos passageiros por 

danos morais, entretanto, não se pode afastar o fato de que o dano moral 

tem matriz constitucional, expressamente previsto na Carta Magna, artigo 
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5º, inciso X, possuindo, inclusive, natureza de cláusula pétrea, de modo 

que não poderia ser objeto de tarifação ou limitação preestabelecidos, uma 

vez que não seria condizente com a própria natureza do bem jurídico 

tutelado. Deste modo, conforme entendimento da Suprema Corte e, ainda, 

considerando as disposições constitucionais no que tange a proteção do 

consumidor, havendo discussão acerca do dano moral, deve-se aplicar 

inteiramente o Código de Defesa do Consumidor, de outro lado, no que 

tange ao pedido de indenização por danos materiais, deverá ser 

obedecido o limite de indenização imposto pelas Convenções. A reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, se limitou a dizer que o fato ensejador da 

alteração do voo era imprevisível e inevitável, o que afastaria qualquer 

possibilidade de incidência de indenização. A situação emanada do 

processo configura a toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo, da qual restou caracterizada a falha na prestação 

do serviço e o dano moral decorrente desta, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO 

DE PASSAGEIROS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL SUPERIOR A 32 

HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TANTO NA IDA, 

QUANTO NA VOLTA. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. 

INCREMENTO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Atraso expressivo na 

chegada do autor ao destino sem justificativa, eis que a apelada limitou-se 

a alegar que o cancelamento e os transtornos causados ocorreram devido 

a problemas mecânicos inesperados na aeronave. Quantum indenizatório 

majorado de acordo com os valores usualmente praticados pela Câmara 

em casos similares. Honorários advocatícios majorados. APELAÇÃO 

PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70075686709, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 

12-12-2017) Destarte, vislumbro a possibilidade de se condenar a 

empresa aérea pela falha na prestação do serviço, uma vez que a 

situação vivenciada pelo reclamante decorrente do descaso gerou 

desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidos por culpa da 

empresa reclamada, além de ofensa aos direitos da personalidade cujas 

situações geram constrangimento, aborrecimento e humilhação ao 

passageiro, sendo, portanto, passível de indenização. Por fim, no que 

tange à restituição dos valores gastos pelo autor com a compra de novas 

passagens aéreas para o destino final tenho que também merece 

prosperar, uma vez que os gastos inesperados só ocorreram em 

decorrência da falha da prestação de serviço que impediu que o 

reclamante continuasse o seu itinerário nos horários previamente 

programados, devendo ser ressarcido conforme os comprovantes de 

pagamentos juntados na inicial. Assim, considerando que o valor gasto 

com aquisição de nova passagem aérea foi de R$ 812,33 (Oitocentos e 

doze reais e trinta e três centavos), não ultrapassa o estabelecido no 

artigo 22.1 do Decreto nº 5.910/2006. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – CONDENAR a reclamada a 

restituir ao reclamante, a título de dano material, o valor de R$ 812,33 

(Oitocentos e doze reais e trinta e três centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 2 - CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015182-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA MATOS SOARES DE SA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei nº 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do CPC. Trata -se de Ação Indenizatória na qual alega a parte 

Autora ter adquirido passagens aéreas da empresa Ré, para empreender 

o trecho entre Cuiabá e Argentina. Alega que seu voo não ocorreu como 

planejado, posto que foi alterado unilateralmente, sem qualquer aviso 

prévio, e reacomodado para outro voo, cujo horário de destino chegava a 

ao seu destino final somente no dia seguinte, divergindo daquele 

originalmente contratado. Aduz que passou a noite no aeroporto sem que 

a reclamada fornecesse estadia, informa que somente teve a informação 

que o voo foi cancelado no momento que chegou ao aeroporto para 

realizar o check-in. Em razão exposto pleiteia indenização pelos danos 

morais sofridos. A reclamada em sua defesa alega inexistência de ato 

ilícito, informa que o voo foi cancelado em razão do mau tempo e que 

estavam visando a segurança dos passageiros, informa também que 

forneceu alimentação aos passageiros e para isso junta o comprovante 

assinado pelos mesmos. Sendo assim, inexiste danos morais a serem 

indenizados. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifico que restaram incontroversos o cancelamento do voo contratado 

pela reclamante e que por isso ela só conseguiu chegar ao seu destino no 

dia seguinte ao programado. O cancelamento de voo sem qualquer motivo 

comprovadamente plausível configura falha na prestação do serviço, 

situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos 

moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não comprovadas pela 

parte ré. A jurisprudência tem entendido que a falha na prestação do 

serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo cancelamento do voo, é 

suficiente para ensejar a reparação por dano moral, vejamos: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRESA 

AÉREA CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO 

DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO QUANTUM DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo 

consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. 

Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o 

cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se 
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devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (Ap 

27717/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

de consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de 

danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Destaco que restou incontroverso nos autos que voo 

contratado pelo requerente foi cancelado. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da reclamada e que este não foram prestados nos limites do contrato, já 

que houve cancelamento e posterior alteração unilateral do voo pela 

reclamada. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que o autor foi surpreendido 

com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. 

De outra parte, é dever das companhias aéreas fornecer as informações 

necessárias aos passageiros em casos como é o presente. Trata-se de 

direito básico do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6º). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013161-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013161-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NERINA LIDIA DO NASCIMENTO QUEIROZ REQUERIDO: 

BANCO PAN I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto a preliminar de prescrição arguida pela 

reclamada, uma vez que a causa de pedir diz respeito aos descontos em 

folha de pagamento que o autor aduz serem indevidos, sendo que tais 

descontos vem se realizando mês a mês, renovando-se o ato até os dias 

atuais, não havendo que se falar em prescrição. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A reclamante 

pleiteia indenização por danos morais, bem como a nulidade do contrato 

com a cancelamento dos descontos efetuados em folha de pagamento ao 

argumento de que o reclamado vem descontando indevidamente de sua 

folha de pagamento valores relativo a faturas de cartão de crédito não 

contratado. Informa a reclamante que realizou a contratação apenas de 

um empréstimo consignado junto à reclamada, entretanto, aduz que são 

realizados descontos mensais em sua folha de pagamento referentes à 

contratação de cartão de crédito não contratado. O reclamado, em 

contestação, afirma que os débitos reclamados são referentes a utilização 

do cartão na função crédito, conforme demonstrados nas faturas anexas. 

Alega ainda que a reclamante firmou contrato de adesão de cartão de 

crédito consignado – anexo aos autos - e fez uso dos serviços 

oferecidos pelo banco, sabendo que se a fatura não fosse quitada seriam 

realizados descontos dos valores mínimos em sua folha de pagamento. 

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência 

da consumidora, onde o reclamado está mais apto a provar o insucesso 

da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não 

pode prosperar a pretensão da reclamante de reconhecimento de 

cobrança indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento 

pelo reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. A demandante expressamente declara ter firmado um 

contrato de empréstimo consignado com o réu, apenas se insurgindo 

quanto à espécie, pois posteriormente à celebração percebeu que não era 

aquilo que pretendia. Com efeito, a prática de oferecer empréstimo 

consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, 

denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros 

do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em empréstimos 

com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Contudo, 

constata-se pelos documentos apresentados pela autora, que os 

descontos vêm ocorrendo desde 2015, tendo a presente ação sido 

ajuizada somente no ano de 2019, quatro anos após. Aplica-se ao caso a 

máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Desta feita, caberia à autora requerer revisão 

contratual para apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora 

pago já é suficiente para quitar o contrato, mas não postular o 

cancelamento deste, porquanto não há elementos capazes de macular a 

relação jurídica firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a 

presente ação não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois 

haveria necessidade de recálculo de taxas e demais encargos 
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contratuais, o que dá à ação a natureza de revisional, exigindo a 

realização de cálculos mais complexos, e, por consequência, incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento 

jurisdicional no caso está adstrito, não somente ao pedido formulado pela 

parte autora na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a 

teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é 

delimitada pelos fatos narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a 

improcedência é medida que se impõe, pois apesar do modelo de 

contratação em questão ser reprovável em razão de gerar o pagamento 

infinito, a autora não pode alegar em seu favor falta de conhecimento das 

regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, não havendo que ser falar em anulação do 

contrato com suspensão dos valores descontados, nem condenação do 

banco reclamado por danos morais. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011799-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORVADES FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011799-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORVADES FERREIRA BORGES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A VISTOS EM CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. O reclamante alega na petição inicial que é 

usuário dos serviços prestados pela reclamada e que discorda dos 

valores da fatura de água com vencimentos em 29.07.2019 de R$ 

1.912,02 (mil duzentos e doze reais e dois centavos) uma vez que os 

valores não correspondem com a sua média mensal; Aduz que tentou 

resolver o problema administrativamente para que a fatura fosse corrigida, 

porém não obteve êxito. Alega que a reclamada cobrou uma multa 

referente a fraude no hidrômetro, porém não vislumbro nos autos o termo 

de ocorrência devidamente assinado pelo consumidor, em que foi 

constatada as irregularidades. Ainda, aduz que em razão do débito teve o 

fornecimento de água interrompido. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito objeto da ação, além da condenação da reclamada a 

reparação pelos danos morais experimentados. A reclamada, por sua vez, 

alega que inexiste ato ilícito, uma vez que foi constatada irregularidade no 

funcionamento da UC do reclamante. Afirma, ainda, que os danos 

declinados na inicial decorrem de culpa exclusiva do consumidor, razão 

pela qual requer a improcedência da ação. A reclamada alega que houve 

danificação de hidrômetro, junta aos autos fotos e laudo realizado pela 

empresa, porém todas realizadas unilateralmente pela reclamada. Em 

contestação, a reclamada alegou que agiu no exercício regular de direito, 

visto que fora constatada fraude no hidrômetro instalado na unidade 

consumidora do reclamante, não havendo o que se falar em inexistência 

de débito, tampouco danos morais. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse ínterim, não se pode perder de vista o disposto no art. 

14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços. O reclamante alega que a reclamada realizou vistoria no 

hidrômetro e emitiu cobrança consistente em multa por violação no 

hidrômetro e fiscalização. Entretanto, o reclamante afirma que não realizou 

qualquer violação ou fraude no medidor. A reclamada, por sua vez, 

sustenta que constatou irregularidades e por isso emitiu fatura com multa, 

portanto legítima a cobrança. Com efeito, verifico a falha na prestação dos 

serviços da reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras 

constantes na Resolução Normativa nº 05/2012 que dispõe sobre o 

regulamento do serviço público de água e esgoto do município de 

Cuiabá/MT, especialmente quando verificada transgressão ao 

regulamento, no caso de fraude no hidrômetro. Art. 111. Constatada a 

violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, 

que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão 

adotados os seguintes procedimentos: I - lavratura de “Termo de 

Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário 

próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) 

identificação do USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de 

conta da unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 

encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; Art.105. É assegurado ao 

infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados do recebimento da notificação. Parágrafo Único. Da decisão 

da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em 

igual prazo. Embora a reclamada alegue que notificou o reclamante para 

apresentar defesa, juntou aos autos apenas documentos produzidos de 

forma unilateral. Desta feita, não observado o disposto na Lei Municipal 

citada, mormente a ausência de notificação do reclamante para exercer 

seu direito de recurso e ampla defesa, caracterizando procedimento 

unilateral para gerar a fatura questionada, não deve a pretensa multa 

subsistir, conforme firme orientação emanada do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA - FRAUDE DO MEDIDOR - UNILATERALIDADE - AMPLA DEFESA 

- INEXISTÊNCIA - DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ESSENCIAL - ILEGALIDADE DO ATO - INCIDÊNCIA DE LEI QUE ISENTA DE 

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÀGUA - PAGAMENTOS PRETÉRITOS 

INDEVIDOS - DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - 

CABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. É ilegal o ato de suspensão do fornecimento de água em 

decorrência de um débito pretérito, que fora apurado unilateralmente pela 

concessionária, sem a possibilidade de ampla defesa ao consumidor, sob 

pena de ocorrer a ilegal descontinuidade da prestação de serviço público 

essencial, nos termos da Lei de Regência, consoante precedentes 

jurisprudenciais de nossas Cortes. Sendo a água bem indispensável e 

essencial a vida, fornecida por meio de serviço público subordinado ao 

princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e 

passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados 

ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua 

residência, em virtude de indevida suspensão pela prestadora de serviço. 

(Ap 71091/2009, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/12/2010, Publicado no DJE 18/01/2011). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE 

DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS VALORES COBRADOS PELA CAB – 

MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO 

COMPROVADO – RECURSO PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito 

a concessionária que, unilateralmente, apura valores decorrentes de 

supostas fraudes nos medidores/desvios de ramal, e encaminha a 

respectiva cobrança ao consumidor, sem contraditório. (AI 132745/2016, 
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DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017). Desta feita, evidenciada a falha 

na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo causal 

entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pelo 

reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de 

caráter essencial, entendo que se torna justa a indenização moral 

pleiteada, já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Nessa 

linha, considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização reputo adequada a condenação por dano moral. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 - 

DETERMINAR o cancelamento da fatura com vencimento no mês de julho 

de 2019, e, por conseguinte, que a reclamada proceda à readequação da 

referida fatura com base na média dos seis últimos meses anteriores a 

propositura da presente demanda; 2- DETERMINO que a reclamada 

proceda o restabelecimento dos serviços, no prazo de 24 horas, sob pena 

de aplicação de multa, caso ainda não tenha sido realizado. 3 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao 

reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. - MANTENHO a liminar deferida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 

e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014321-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO SODRE DOS SANTOS REQUERIDO: LUMA 

COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI - ME I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que alega o autor ter adquirido um 

relógio no valor de R$ 699,98 em 23.12.18, com dois anos de garantia. 

Após dois meses de uso o produto apresentou vício, tendo sido 

prontamente trocado por produto idêntico. Entretanto, no dia 09.09.19 

novamente o produto apresentou vício, com isso o autor procurou a 

requerida para a troca. Dessa vez, o relógio foi encaminhado para a 

assistência técnica. Afirma o autor que findou o prazo de 30 dias para que 

a reclamada apresentasse uma solução do problema. No dia 22.10.19 o 

autor compareceu à reclamada para resolver a situação. Entretanto, não 

havia mais o mesmo produto antes comprado pelo autor. Assim, ele optou 

por trocar por dois relógios de valor inferior, tendo pago R$ 129,98 a mais 

por esta substituição. Ante tais fatos postula por indenização pelos danos 

morais sofridos. A reclamada, a seu turno, rechaça os argumentos 

sustentados pelo demandante, alega inexistência de danos morais, sendo 

que a situação deu causa a meros aborrecimentos. Cediço que a 

indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Para que 

houvesse danos morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma 

excepcionalidade, o que não houve, pois, mesmo o reclamante tendo 

ficado sem o bem que adquiriu inicialmente o mesmo optou ao final por 

substituir o bem, não havendo por parte da reclamada qualquer negativa 

em relação a essa escolha. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015153-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DIAS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015153-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON DIAS PADILHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente com o reclamado, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 713 de 779



comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão de cartão de crédito devidamente assinada pelo reclamante, bem 

como histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante apresentou 

impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos documentos que 

demonstram o débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento 

que comprove a quitação dos débitos, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro o pedido de 

condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez que 

vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Por outro 

lado, condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 3% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021861-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO JERONIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021861-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSANA SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: APARECIDO JERONIMO 

SENTENÇA Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes 

requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021867-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL AYSLAN MARTINOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021867-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GESIEL MARTINS DA COSTA REQUERIDO: DANIEL AYSLAN MARTINOTTO 

SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes 

requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000953-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI AVELINO DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000953-63.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CASSIO LUIS DE MORAES REQUERIDO: CLAUDINEI AVELINO DA CUNHA 

SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes 

requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001009-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POMPEO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLE BARROS MACIEL EL HAGE DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001009-96.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE EDUARDO POMPEO DA COSTA REQUERIDO: IZABELLE BARROS 

MACIEL EL HAGE DE MENDONCA SENTENÇA Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. As partes requerem a homologação de acordo 

realizada junto ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, 

PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, a concessão do pleito é medida 
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que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e legais, conforme o 

artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001044-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESO DA MOTA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001044-56.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: CLESO DA MOTA LIMA 

SENTENÇA Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes 

requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009640-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1009640-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: WILMAR DE SOUZA PIRES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As 

partes informam que compuseram amigavelmente, por meio de acordo 

realizado e encartado nos autos. Diante disso, homologo a manifestação 

de vontade das partes ali exposta, para que produza todos os seus 

jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 

51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016558-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1016558-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ANDERSON ROSA FERREIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, por 

meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. INTIME-SE o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o pagamento efetuado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008226-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINA DOS SANTOS MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1008226-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CAMILA CAROLINA DOS 

SANTOS MAZZINI REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES INC Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, 

por meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, 

homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para que 

produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o 

feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se 

PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002609-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BRUNO FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

BRUNA HELEN DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR GALDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ REQUERENTE: BRUNA HELEN DA LUZ, MOISES BRUNO 

FRANCO DE SOUZA REQUERIDO: EDIMAR GALDINO SENTENÇA Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 e §3º do art. 81, 

ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes requerem a homologação de 

acordo realizada junto ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, 

PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, a concessão do pleito é medida 

que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e legais, conforme o 

artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014557-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))
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ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1014557-28.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA 

EXECUTADO: TATIANE RAQUEL RODRIGUES Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, por 

meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017774-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL FERNANDES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017774-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADIEL FERNANDES DE CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ADIEL 

FERNANDES DE CAMARGO em face de VIVO S.A. onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, não 

apresentando contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Assim, defiro a inversão do ônus em favor do Autor. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, defiro 

a inversão do ônus à parte Autora. Anoto que, em razão da presunção 

relativa de veracidade das arguições elencadas na inicial, o autor deve 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o demandante 

demonstrou através do contrato a relação jurídica existente entre as 

partes, bem como o débito, em razão da ausência de contestação dos 

fatos. Sob este prisma: EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO ? AÇÃO DE 

COBRANÇA ? SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ? REVELIA RECONHECIDA ? 

RESSARCIMENTOS DE DESPESAS PARA CONFECÇÃO DE LAUDO PARA 

COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL DO TRABALHO REALIZADO ? 

POSSIBILIDADE ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Verificada a procedência dos 

valores cobrados, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento 

dos valores. (N.U 1000336-05.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) De outra banda, é cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente através do 

extrato acostado aos autos. Assim, outro caminho não há a não ser 

aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente a pretensão. O art. 186 do 

CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
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ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Confirmo eventual tutela concedida neste feito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015899-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SIQUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015899-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOICE SIQUEIRA LOPES REQUERIDO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por JOICE SIQUEIRA LOPES em face de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO onde alega o Reclamante que não possuiu qualquer 

débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, alegam a Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Retifique-se o polo passivo, conforme 

requerido em sede de contestação. De igual forma, rejeito a preliminar 

suscitada pela Reclamada, porque não há que se falar em prescrição, 

posto que a contagem se dá a partir da ciência e não do evento danoso. 

De igual forma, não há que se falar em inépcia da inicial, haja vista que 

todos os requisitos necessários estão presentes nos autos. Nessa senda, 

afasto o pedido de incompetência deste Juízo, posto que os documentos 

acostados aos autos são suficientes ao deslinde da ação. Quanto a 

preliminar de falta interesse de agir, vejamos: Segundo lições de 

Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. RJ: 

Editora Lúmen Júris, 2003. 8.ed., p. 124): O interesse de agir é verificado 

pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do 

provimento final seja verdadeiro binômio ‘necessidade da tutela 

jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. Logo, percebe-se que 

desde que a demanda seja necessária, configurado está o interesse de 

agir. Pela análise da inicial infere-se que não há qualquer elemento que 

demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. O autor pretende a 

anulação da cobrança e indenização por danos morais. Portanto, 
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necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito a preliminar 

arguida. A parte autora requer a inversão do ônus da prova. Nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Assim, defiro a inversão do ônus em favor do Autor. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não 

reconhece o débito oriundo da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que 

pode ser atestado pelos documentos trazidos com a defesa, 

especialmente, Proposta de adesão e contrato de serviços devidamente 

assinados. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso e a parte autora confirmou a 

assinatura. Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO 

DE CONSUMO ? INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO 

DE INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA ? COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ? JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS ? AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA 

INJUSTIFICADAMENTE ? AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.Havendo a 

juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia 

de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em 

audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e 

fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.Diante da ausência 

em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, 

resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária 

indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.Manutenção da 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte 

promovente às penas da litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017139-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017139-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCINEIA RAMOS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO vistos em correição Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por LUCINEIA 

RAMOS DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S.A., onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada 

que houve regular contratação dos serviços, bem como que não houve 

dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não 
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teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Rejeito a 

preliminar suscitada pela Reclamada, primeiro porque a extrato oficial não 

é documento essencial à propositura da ação, segundo porque restou 

inconteste a negativação do nome da parte autora e terceiro por falta de 

amparo legal. De igual forma, rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, 

primeiro porque a comprovante de endereço em nome da parte Autora não 

é documento essencial à propositura da ação. Nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem 

que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, apenas imagens 

de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não provam que a 

Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, tem-se que a Ré 

não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do CC dispõe que 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como anular o negócio jurídico e DECLARAR a 

inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária 

a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003664-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILCE FATIMA 

DE SOUZA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA ALVES 

DA ANUNCIACAO, FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS POLO 

PASSIVO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RONDON FORTES ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003665-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARLENE 

RONDON FORTES ESTEVAM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA ABREU MATTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003667-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIEIRA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003667-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAQUELINE 

VIEIRA MENDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003669-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003669-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO CESAR 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003679-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NITA GOMES PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE RAMOS DA SILVA OAB - MT23807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1003679-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NITA GOMES 

PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKELINE RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: EDGAR FERREIRA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003682-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003682-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAISA DA SILVA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003685-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IEZA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003685-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA IEZA 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ZOZOMAZORE DE ANDREA (REU)

 

PROCESSO n. 1003691-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO POLO PASSIVO: MATHEUS ZOZOMAZORE DE ANDREA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIMONE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003724-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA SIMONE 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA RAMALHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003731-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDA 

RAMALHO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA FANINI 

FRANKLIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUA BRUNO DE ALMEIDA AYOFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003738-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUA BRUNO DE 

ALMEIDA AYOFI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003748-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA DA SILVA 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MANOEL AMARAL DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003760-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO 

MANOEL AMARAL DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003782-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003782-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AISLAN DOS 

SANTOS MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

IAQUINTO MATEUS, FELIPE GOMES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003784-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENISSON DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAKASHI WATANABE DE BARROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003784-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENISSON DE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO FERREIRA 

COUTINHO, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

RODRIGO TAKASHI WATANABE DE BARROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003789-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENILSON LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003789-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: LENILSON LIMA DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003803-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003803-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONEI JOSE DOS 

REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014009-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016449-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012506-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORCILEY FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010682-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013206-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012939-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PINHEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014807-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WITILA SALVES DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013230-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUIZ MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016197-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CONCEICAO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

Endereço: ÁREA RURAL, S/N, VIVENDAS MANOA, ÁREA RURAL DE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-899 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do 

inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016197-66.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 765,50 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: RENATA CONCEICAO DA COSTA 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005611-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILBERLON DE SOUSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013467-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DE LARA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017190-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON JOSE ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

Endereço: ÁREA RURAL, S/N, VIVENDAS MANOA, ÁREA RURAL DE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-899 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017190-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 765,50 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO 

CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: GEFERSON 

JOSE ALVES CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017420-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WILLAME BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

CAMPESTRE TABGHA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE 

MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, - LADO PAR, PLANALTO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-800 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017420-54.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.779,39 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS 

EXECUTADO: FRANCISCO WILLAME BEZERRA DA SILVA ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015206-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE MORAES MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

PRIMOR DAS TORRES Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015206-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.881,70 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: IVANILDE MORAES MARTINS CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017225-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

Endereço: ÁREA RURAL, S/N, VIVENDAS MANOA, ÁREA RURAL DE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-899 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017225-69.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 765,50 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO 

CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: JOAO SILVA 

DO NASCIMENTO CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017178-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HIROMI HAMAKAWA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

Endereço: ÁREA RURAL, S/N, Condominio Campestre Manoa, Coxipó do 

Ouro, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-899 A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017178-95.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 765,50 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO 

CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: JOSE HIROMI 

HAMAKAWA CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017007-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARTINS SILVA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: APARECIDA 

HELENA CARDOSO AUREA EIRELI Endereço: AVENIDA BEIRA RIO, 800, 

SHANGRI-LA, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-420 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017007-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.627,16 ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO 

EXECUTADO: ROSANE MARTINS SILVA - ME CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017216-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE DOS SANTOS JARDIM GODOI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA 

Endereço: ÁREA RURAL, S/N, VIVENDAS MANOA, ÁREA RURAL DE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-899 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017216-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 765,50 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO 

CONDOMINIO CAMPESTRE VIVENDAS MANOA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS EXECUTADO: MARGARETE 
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DOS SANTOS JARDIM GODOI CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017182-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LUIZ DANIEL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

BELVEDERE Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017182-35.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.947,08 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO BELVEDERE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA TAYSE KUHNEN SULAS 

EXECUTADO: MOACIR LUIZ DANIEL CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005739-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRINEU CARLOS TURAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da DECISÃO proferida nos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014221-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014676-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009136-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BENEDITO 

SANTANA TEIXEIRA Endereço: RUA B, 01, Fundos com estrada do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 726 de 779



Moinho, CACHOEIRA DAS GARÇAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-206 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da DECISÃO, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009136-57.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.856,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: BENEDITO SANTANA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HELTON DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 25 de setembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

JOAO VENANCIO DA SILVA OAB - 029.701.351-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003819-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO VENANCIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009136-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BENEDITO 

SANTANA TEIXEIRA Endereço: RUA B, 01, Fundos com estrada do 

Moinho, CACHOEIRA DAS GARÇAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-206 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da DECISÃO, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009136-57.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.856,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: BENEDITO SANTANA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HELTON DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 25 de setembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013589-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LUIS CORREIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014253-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO LEITUM BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 
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ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014851-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014420-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VALDEMIR XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012665-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003842-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOMANA FARES 

OKDE AMARAL EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL 

JOSE ALVES AMARAL, DJALMA JOSE ALVES NETO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004825-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA de EMBARGOS proferida nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009331-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA DE EMBARGOS proferida nos 

presentes autos,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011889-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA DE EMBARGOS proferida nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012858-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAUFFAR FATTMI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SEU FILO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SAUFFAR 

FATTMI DE SOUZA Endereço: RUA MACEDÔNIA, 15, LOTE 15 QUADRA 

22, BAIRRO TRÊS PODERES, CUIABÁ - MT - CEP: 78096-046 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012858-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.480,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SAUFFAR FATTMI DE SOUZA 

REQUERIDO: OTICA SEU FILO EIRELI - ME ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 
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Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013443-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE DE AZEVEDO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007911-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE SANTOS DE MATTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005954-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010295-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PAULA DOS SANTOS (REQUERENTE)

HIGOR MEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA MAGALLI SILVA FELISMINO OAB - MT20550/O (ADVOGADO(A))

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057709-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Recebo a presente ação, determinando a citação da parte 

Reclamada para que tome ciência da mesma. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c indenização por danos 

morais, por suposta inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

no valor de R$ 563,30 (quinhentos e sessenta e três reais e trinta 

centavos). Aduz a parte reclamante que utilizou por determinado período 

os serviços de internet fixa da reclamada, contudo que o mesmo jamais 

fora prestado a contento, o que, inclusive, acabou por gerar diversas 

reclamações, as quais comprova nos autos através de protocolos. Alega 

ainda que após várias queixas que não surtiram resultado de melhora na 

prestação dos serviços, optou por cancelar os serviços. Afirma que 

acabou tendo seu nome negativado posteriormente, decorrente da 

cobrança de multa por fidelidade, o que entende como incorreto, mormente 

quando afirma que o motivo do cancelamento foi a ineficácia da prestação 

de serviços da reclamada, afirmando, portanto, que quem deu causa ao 

cancelamento foi a reclamada. Por entender não possuir qualquer débito 

com a reclamada que pudesse ocasionar a inclusão de seu nome nos 

cadastros de restrições ao crédito, afirma que a negativação realizada é 

indevida, motivo pelo qual pretende, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão da negativação. Relatado decido. Em relação ao pedido de tutela 

de urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, para a sua concessão se faz necessário à demonstração 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. A despeito dos argumentos trazidos pela reclamante em sua 

súplica inicial, vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, 

bem como os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida 

pleiteada initio litis. No caso em tela, restam preenchidos os requisitos 

exigidos, vejamos: Quanto à probabilidade do direito a parte autora afirma 

que seu nome se encontra negativado, por multa contratual qual alega ser 

indevida, alegando ainda que o cancelamento dos serviços ocorreu em 

virtude da má prestação dos serviços ofertados pela reclamada. Destarte, 

a parte autora trouxe aos autos diversos protocolos, o que demonstra em 

uma visão inicial, a tentativa na busca da solução dos problemas através 

da via administrativa (ID. 26881143). Além disso, imperioso ainda salientar 

que a parte autora possui somente uma negativação em seu nome, o que 

pode ser aferido através do extrato carreado junto à inicial ID 26881170, 

bem como através da consulta realizada nesta data em órgão conveniado 

ao Egrégio TJMT, a qual colaciono abaixo: Por sua vez, quanto ao perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo é certo que conforme 

visto, a única restrição que a parte autora possui é a que está em 

discussão neste feito, sendo certo que a manutenção de seu nome no rol 

de maus pagadores poderá ensejar efeitos nefastos em sua vida 

comercial, trazendo-lhe prejuízos como a privação de créditos financeiros. 

Assim, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da 

medida liminar pretendida, se mostra acertada o deferimento da medida. No 

mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – 

DAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR 

DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 

300 do aludido Diploma Processual Civil prevê os requisitos gerais para a 

concessão das tutelas provisórias e de urgência, quais sejam, a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Para que se configure o enriquecimento sem 

causa é necessário que haja um vínculo entre o enriquecimento de uma 

pessoa e o empobrecimento de outra, ou seja, um nexo causal, fazendo 

com que o primeiro enriqueça a custa do segundo, ex vi do artigo 884 do 

Código Civil. Verificada a manifesta desproporção entre o valor da dívida e 

o valor do imóvel dado em pagamento, resta configurado o enriquecimento 

sem causa. (AI 89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/06/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (TJ-MT - AI: 

00893376120168110000 89337/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017) Desta 

forma, ante o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão e 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA, determinando que a parte reclamada 

providencie à exclusão da negativação do nome da parte reclamante, no 

prazo de 5 (cinco) dias, unicamente em relação à este débito, bem como 

comprove seu cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

em caso de descumprimento. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Defiro, ainda, a inversão do 

ônus da prova em favor da Reclamante, ante a sua hipossuficiência 

técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça a audiência já 

designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, COM A 

URGÊNCIA que o caso requer. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004579-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE APARECIDA MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003862-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003862-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOEL CORREA 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015615-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MELO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014578-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DUARTE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA OAB - MT19433/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008581-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 
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contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008581-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003879-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SONIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003879-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHEILA SONIA 

DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE DE LIMA 

MUNIZ POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013544-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014124-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016470-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014467-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLA CHRISTIE RIBEIRO JUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007334-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014468-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014830-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011980-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014790-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA KENNIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006659-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA BUENO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014363-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCINEI COENGA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013584-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003902-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003902-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN 

MAGALHAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013861-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMILSON MARCELO SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003905-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS GERAIS EDUCACAO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003905-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

GARCIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE GARCIA 

DA SILVA POLO PASSIVO: MINAS GERAIS EDUCACAO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015287-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014266-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016053-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO RODRIGUES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DARIO 

IPOGUCAM VENCESLAU Endereço: RUA DESEMBARGADOR TRIGO DE 

LOUREIRO, 360, Edifício Bariloche, apto 501, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-455 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020017-93.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Planos de Saúde, Liminar]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: DARIO IPOGUCAM 

VENCESLAU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO MARCEL 

GRISOSTE SANTANA BARBOSA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015198-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DO BONDESPACHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013449-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014630-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDES CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 
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tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003916-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003916-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOILSO 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014301-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014411-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS DE CARVALHO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015045-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEIA DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015374-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DIVINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014895-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014602-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BEATRIZ MEDEIROS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE NASCIMENTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003919-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

NASCIMENTO DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016266-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ADAILTON RODRIGUES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014340-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLA MARIA SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016204-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ FRANCESCHETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013097-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DE SOUZA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB - MT16393 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014044-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020017-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARIO IPOGUCAM VENCESLAU REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos etc Analisando detidamente o feito, 

observa-se que a empresa Demandada comprovou a emissão de 

autorização para a realização da cirurgia nos exatos moldes pretendidos, 

ou seja, via robótica. A comunicação de descumprimento de liminar 

limita-se a consignar email subscrito pela própria parte, o que é 

insuficiente para a aplicação da multa pleiteada. De outra feita, a decisão 

determinou a liberação do procedimento, o que já foi efetivado. Logo, 

eventual atraso na cirurgia não pode ser imputado, ao menos em primeira 

análise, à empresa. Saliento que nada obsta que a parte, em trazendo 

novos elementos, demonstre que a eventual demora foi ocasionada por 

descumprimento de decisão, o que, no momento, inexiste. Dito isso, 

INDEFIRO o pedido para aplicação de multa, ante a comprovação de 

liberação do procedimento pretendido. Aguarde-se audiência de 

conciliação já designada e demais atos processuais. Cumpra-se. CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Recebo a presente ação, determinando a citação da parte 

Reclamada para que tome ciência da mesma. Trata-se de ação anulatória 

de débito c/c repetição de indébito e antecipação de tutela. Aduz a parte 

reclamante que a partir de novembro/2019 passou a receber faturas de 

cobrança de serviços superiores à média de sua utilização. Afirmou ainda 

que recebeu informações de que teria sido constatada uma irregularidade 

em seu medidor, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela 

antecipada para impedir a negativação de seu nome e a suspensão do 

serviço. Relatado decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de 

acordo com o disposto no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

para a sua concessão se faz necessário à demonstração de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela reclamante em sua súplica inicial, 

não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, 

bem como os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida 
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pleiteada initio litis. No caso em tela, não restam preenchidos os requisitos 

exigidos, vejamos: Quanto à probabilidade do direito a parte autora traz 

aos autos históricos de consumo que demonstram que ocorreu elevação 

no período de outubro/19 à janeiro/2020. Afirma, inclusive, que teria sido 

constatada irregularidade em seu medidor, não colacionando qualquer 

comprovação de tais fatos. De outra ordem, também não demonstra 

qualquer tentativa de solução administrativa do feito, sendo certo que, em 

analisando o histórico juntado, observa-se que nos mesmos períodos, o 

consumo também foi muito superior ao indicado. Vejamos: Dezembro/2018 

– 643kw Janeiro/2019 – 496 kw Fevereiro/2019 – 500 kw Por sua vez, 

quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

mostra demonstrado, já que certo não há informação de ameaça de 

suspensão do serviço ou negativação. Logo, não preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, 

não há que se falar em deferimento. Desta forma, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça a audiência já 

designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de janeiro de 2.020 Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Recebo a presente ação, determinando a citação da parte 

Reclamada para que tome ciência da mesma. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c indenização por danos 

morais, por suposta inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

no valor de R$ 84,30 (oitenta e quatro reais e trinta centavos). Aduz a 

parte reclamante que adquiriu no dia 22/02/2019 na empresa reclamada 

Moveis Romera LTDA um guarda roupa, dando como entrada a quantia de 

R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) e parcelando o restante do valor em 

10 prestações na quantia de R$ 84,30 (Oitenta e quatro reais e trinta 

centavos). Afirma que em 27/11/2019 quitou a última parcela do produto 

adquirido, afirmando ainda que no mês seguinte ao buscar um outro 

estabelecimento comercial, no intuito de adquirir um aparelho televisor, tal 

lhe foi negando, sendo que foi surpreendido com uma negativação em seu 

nome realizado pela reclamada Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios, que perfazia o montante de R$ 84,30 (Oitenta e quatro reais e 

trinta centavos). Afirma que o valor negativado é o mesmo referente às 

parcelas do guarda roupa adquirido, reafirmando que todas as parcelas já 

estão devidamente pagas, o que torna a negativação indevida, motivo pelo 

qual pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão da referida 

negativação. Relatado decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, 

de acordo com o disposto no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

para a sua concessão se faz necessário à demonstração de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela reclamante em sua súplica inicial, 

vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação 

acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, bem como os 

pressupostos legais autorizativos de concessão da medida pleiteada initio 

litis. No caso em tela, restam preenchidos os requisitos exigidos, vejamos: 

Quanto à probabilidade do direito a parte autora demonstra que seu nome 

se encontra negativado. Destarte, a parte autora trouxe aos autos 

diversos comprovantes de pagamento, o que demonstra em uma visão 

inicial, que ocorreu a quitação integral das parcelas referentes ao 

guarda-roupa adquirido, o que, contudo, deverá ser melhor observado 

durante a tramitação do processo. Além disso, imperioso ainda salientar 

que a parte autora possui somente uma negativação em seu nome, o que 

pode ser aferido através do extrato carreado junto à inicial ID 28117194, 

bem como através da consulta realizada nesta data em órgão conveniado 

ao Egrégio TJMT, a qual colaciono abaixo: Por sua vez, quanto ao perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo é certo que conforme 

visto, a única restrição que a parte autora possui é a que está em 

discussão neste feito, sendo certo que a manutenção de seu nome no rol 

de maus pagadores poderá ensejar efeitos nefastos em sua vida 

comercial, trazendo-lhe prejuízos como a privação de créditos financeiros. 

Assim, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da 

medida liminar pretendida, se mostra acertada o deferimento da medida. No 

mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – 

DAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR 

DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 

300 do aludido Diploma Processual Civil prevê os requisitos gerais para a 

concessão das tutelas provisórias e de urgência, quais sejam, a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Para que se configure o enriquecimento sem 

causa é necessário que haja um vínculo entre o enriquecimento de uma 

pessoa e o empobrecimento de outra, ou seja, um nexo causal, fazendo 

com que o primeiro enriqueça a custa do segundo, ex vi do artigo 884 do 

Código Civil. Verificada a manifesta desproporção entre o valor da dívida e 

o valor do imóvel dado em pagamento, resta configurado o enriquecimento 

sem causa. (AI 89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/06/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (TJ-MT - AI: 

00893376120168110000 89337/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017) Desta 

forma, ante o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão e 

com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA, determinando que a parte reclamada 

providencie à exclusão da negativação do nome da parte reclamante, no 

prazo de 5 (cinco) dias, unicamente em relação à este débito, bem como 

comprove seu cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

em caso de descumprimento. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Defiro, ainda, a inversão do 

ônus da prova em favor da Reclamante, ante a sua hipossuficiência 

técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça a audiência já 

designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, COM A 

URGÊNCIA que o caso requer. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000828-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Trata-se de obrigação de fazer c/c dano moral e antecipação 

de tutela. Aduz a parte reclamante que a partir de 13/02/2013 alienou o 

veículo Caminhão Trator, Marca Ford/Carga, Fabricação/Modelo 

2005/2005, Potência 303 CV, Cor Prata, Placa DBM 6667, Cód. RENAVAM: 

855647523, CHASSI 9BFYCTET75BB52148, para a pessoa de Ailton 

Carlos Rodrigues de Figueiredo, sendo que não houve a transferência da 

propriedade do veículo, motivo pelo qual requereu a concessão de liminar 

para exclusão de seu nome junto ao cartório de protestos. Relatado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 736 de 779



decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o 

disposto no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, para a sua 

concessão se faz necessário à demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela reclamante em sua súplica inicial, 

não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, 

bem como os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida 

pleiteada initio litis. No caso em tela, não restam preenchidos os requisitos 

exigidos, vejamos: Quanto à probabilidade do direito a parte autora traz 

aos autos CDA nº 20193122848, Data de Inscrição 07/11/2019, referente 

ao veículo Chassi nº 9AUSA1230T1028813, Renavam 656622229. 

Colaciona também protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso, por 

ausência de pagamento, sem a indicação clara de qual título se refere. É 

interessante mencionar que o veículo indicado na inicial é totalmente 

diverso daquele que gerou o fato gerador do débito, sendo impossível, 

portanto, o deferimento da liminar pleiteada. Como se não bastasse, o 

deferimento da medida implicaria em prejuízo ao Estado de Mato Grosso, 

que sequer é parte integrante do presente feito, já que, a priori, não há 

demonstração cabal de irregularidade da inscrição. Logo, não preenchidos 

os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, 

não há que se falar em deferimento. Desta forma, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada. Citem-se as partes Reclamadas para que compareçam a 

audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Processo nº 1003365-64.2020.8.11.0001 Vistos etc. Recebo a presente 

ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais c/c rescisão contratual interposta pela parte reclamante 

em desfavor da parte reclamada, sob a alegação da má prestação de 

serviços de telefonia e internet fixa. In casu, afirma a parte reclamante que 

contratou da reclamada em 22/01/2019 serviços de internet residencial 

com velocidade de 10 megabytes, porém desde o primeiro mês de uso o 

sinal se mostrou ruim, demorando excessivamente para abrir sites e 

carregar conteúdo. Afirma que ao telefonar para a reclamada no intuito de 

obter satisfações quanto à má prestação dos serviços fora informada de 

que no local onde reside a velocidade máxima atingida é de 5 megabytes, 

não sabendo contudo, informar os motivos. Alega que ao solicitar o 

cancelamento dos serviços fora informada que lhe seria cobrada uma 

multa referente à fidelização existente, e por tal motivo resolveu esperar 

que passasse o período da fidelização. Aduz ainda que a qualidade do 

serviço prestado apenas piorava, afirmando que somente em Julho de 

2019 a empresa reclamada realizou a redução do valor da assinatura para 

cobrar pelo 5 megabytes. Pretende a concessão de tutela de urgência que 

determine a extinção do contrato, sem que haja aplicação de multa de 

permanência, cobranças ou qualquer ônus. Relatado, decido. Em relação 

ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, para a sua concessão se faz 

necessário à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela Reclamante em sua súplica inicial, 

não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima 

necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da 

medida pleiteada initio litis. Com efeito, não trouxe a Reclamante, 

argumentos hábeis para caracterizar a necessidade da concessão de 

tutela de urgência que determine a rescisão do contrato estabelecido, 

notadamente quando no caso em tela não restam preenchidos os 

requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. No que se refere à probabilidade 

do direito vislumbramos que a parte autora não traz aos autos qualquer 

comprovação de que atualmente tenha buscado a via administrativa no 

intuito de resolver a celeuma narrada, obtendo resposta negativa. De igual 

forma não traz ainda qualquer reclamação administrativa realizada 

recentemente na ANATEL, e-mails de reclamação junto à empresa, 

gravação telefônica ou até mesmo números de protocolos. Desta forma, 

inexiste ab initio, elementos de provas suficientes para a aplicação da 

medida liminar pretendida, mormente quando o conjunto probatório não 

evidencia os requisitos que ensejam o deferimento da tutela de urgência, 

qual sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, estes essenciais para a aplicação da medida. 

Desta forma, e com fulcro no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO, por 

ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. 

Defiro a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante, ante a sua 

hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Cite-se a parte Reclamada para que compareça a 

audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003231-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUZA MACIEL MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Processo nº: 1003231-37.2020.8.11.0001 Reclamante: Luciana Souza 

Maciel Martins Reclamado(a): Banco Do Brasil S.A. Vistos etc. Recebo a 

presente ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais com pedido de liminar e antecipação de tutela. A 

Reclamante afirma que é cliente da instituição financeira reclamada, 

aduzindo que ao atrasar o pagamento de um empréstimo em outra 

instituição (Caixa Econômica Federal), acabou por ter seu nome incluso 

nos órgãos de restrição ao crédito, o que acabou por bloquear a utilização 

de seu cartão de crédito junto à instituição reclamada (Banco do Brasil). 

Afirma que apesar de já ter efetuado ao pagamento do débito junto à Caixa 

Econômica Federal e não possuir mais nenhuma pendência em seu nome, 

seu cartão de crédito junto à reclamada continua bloqueado, o que vem lhe 

trazendo prejuízos. Por tais motivos, e por ainda estar em dia com o 

pagamento de suas faturas de cartão de crédito a parte reclamante 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o 

desbloqueio de seu cartão de crédito. Relatado, decido. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, para a sua concessão se faz necessário 

à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A despeito dos argumentos trazidos pela 

reclamante em sua súplica inicial, vislumbro, em perfunctória análise de 

suas razões e da documentação acostada ao pedido, a plausibilidade 

mínima necessária, bem como os pressupostos legais autorizativos de 

concessão da medida pleiteada initio litis. No caso em tela, restam 

preenchidos os requisitos exigidos, vejamos: Quanto à probabilidade do 

direito a autora demonstra que seu cartão de crédito está bloqueado, o 

que pode ser aferido através do vídeo carreado no ID. 28481821. 

Destarte, resta demonstrado ainda que a autora buscou a via 

administrativa na tentativa de solucionar o problema, o que resta 

demonstrado através do chat eletrônico estabelecido com a agência 

eletrônica, carreado no ID. 28481814. Além disso, há ainda a 

comprovação inicial de que a autora se encontra em dia com o pagamento 

de suas faturas de cartão de crédito, o que pode ser aferido através do 

ID. 28481811. Por sua vez, quanto ao perigo de dano ou o risco ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 737 de 779



resultado útil do processo é certo que a autora utiliza seu cartão de 

crédito para a execução de atividades financeiras em seu dia a dia, e 

privá-la de tal benefício, sem que haja motivos plausíveis para tanto, 

poderá lhe causar prejuízos. Assim, preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão da medida liminar pretendida, se mostra 

acertada o deferimento da medida. No mesmo sentido, o seguinte 

precedente jurisprudencial: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – 

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

– ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 300 do aludido Diploma 

Processual Civil prevê os requisitos gerais para a concessão das tutelas 

provisórias e de urgência, quais sejam, a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para 

que se configure o enriquecimento sem causa é necessário que haja um 

vínculo entre o enriquecimento de uma pessoa e o empobrecimento de 

outra, ou seja, um nexo causal, fazendo com que o primeiro enriqueça a 

custa do segundo, ex vi do artigo 884 do Código Civil. Verificada a 

manifesta desproporção entre o valor da dívida e o valor do imóvel dado 

em pagamento, resta configurado o enriquecimento sem causa. (AI 

89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017) (TJ-MT - AI: 00893376120168110000 

89337/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017) Desta forma, e com fulcro no 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, determinando que a parte reclamada Banco do 

Brasil S.A. proceda com o desbloqueio do cartão de crédito nº xxxx xxxx 

xxxx 6063 da autora, salvo se por outros motivos não estiver bloqueado 

no prazo de 5 (cinco) dias, comprovando seu cumprimento, no prazo de 

10 (dez) dias, tudo sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Defiro, 

ainda, a inversão do ônus da prova em favor do Reclamante, ante a sua 

hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça 

a audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o caso requer. Patrícia Ceni Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017924-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIRZE TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017924-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIRZE TEREZINHA DOS SANTOS REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AÉREAS, DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VANIRZE TEREZINHA 

DOS SANTOS DE SIQUEIRA em desfavor de DECOLAR.COM LTDA e AZUL 

LINHAS AÉREAS. Constata-se que a parte requerente e a requerida AZUL 

LINHA AÉREAS celebraram acordo sobre o objeto da presente ação, 

conforme MINUTA DE ACORDO juntada na movimentação de nº 27585476, 

o qual foi devidamente homologado (mov. 28112008). Registre-se que a 

solidariedade impõe a extinção total da dívida em relação aos coobrigados, 

pois, por força do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil, a 

transação efetuada entre devedores solidários e credor, extingue a dívida 

em relação aos codevedores. Dispõe o art. 844, § 3º do CC: Art. 844. A 

transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, 

ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) 3º Se entre um dos 

devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos 

co-devedores. No caso dos autos, a parte requerente postulou pela 

solidariedade das requeridas e celebrou a transação com uma delas, 

codevedora, aceitando os efeitos da quitação da obrigação, uma vez que 

o pagamento por uma das demandadas extingue a obrigação, ou seja, 

nada mais há a indenizar. Ademais, ressalte-se que, em havendo 

solidariedade, esta se apresenta como uma garantia do credor e não como 

motivo para receber mais do que lhe é devido. Efetuada a transação com 

uma das empresas requeridas, deve a outra demandada sofrer os 

reflexos no que tange à quitação da obrigação, eis que o pedido era único 

em relação às empresas demandadas. O consumidor não tem direito a 

receber a mesma prestação de todos os devedores solidários, pois, neste 

caso, haveria indevido bis in idem e enriquecimento sem causa em favor 

dele. Nesse sentido, recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – INDENIZATÓRIA - PERDA DE CONEXÃO 

POR CULPA DA COMPANHIA AÉREA - REALOCAÇÃO EM VOO QUE 

OCASIONOU ATRASO SIGNIFICATIVO NA CHEGADA DA AUTORA EM 

SEU DESTINO FINAL - ACORDO REALIZADO ENTRE AUTORA E UMA DAS 

PROMOVIDAS - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA - REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM 

RELAÇÃO À CORRESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO 

ART. 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL DEVEDOR SOLIDÁRIO - MANUTENÇÃO 

DO DECISUM SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO- 1. Pelo princípio da 

adstrição ou congruência, a sentença está vinculada ao pedido inicial. 

Tendo sido invocado, para demandar contra as duas rés, não pode a 

sentença distinguir a conduta de cada devedor, para impor condenações 

separadas a cada um, quando não há pedido expresso da parte autora 

para fazê-lo. 2. A transação operada entre quaisquer dos devedores 

solidários extingue a obrigação em relação ao outro, vez que aquele que 

paga sub-roga-se nos direitos do credor e pode exigir ressarcimento da 

quota paga daquele que não participou do acordo. 3. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos. (Processo nº 80201400620188110001, 

Turma Recursal de Mato Grosso, Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgamento em 19/02/2019) Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, APLICO os efeitos da homologação do acordo lançado nos autos 

à coobrigada DECOLAR.COM, com arrimo no art. 844, §3º, do Código Civil 

c.c. o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Intimem-se. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto à homologação da 

MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heuder Lima de 

Assis Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012343-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012343-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIÃO NUNES DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar 
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acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos 

Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de 

regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de 

recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 

PRELIMINAR DA COMPLEXIDADE – PERÍCIA TÉCNICA Prefacialmente, 

rejeito a arguição de necessidade de prova pericial para o deslinde da 

causa, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. MÉRITO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução do mérito da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte requerente sustenta que a 

negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a parte requerida 

No entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte requerente, trazendo aos autos o contrato devidamente 

assinado, acompanhado de extratos da conta bancária de contrato nº 

320000147470, os quais sequer foram impugnados pela defesa da parte 

requerente. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

uma vez que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido, recente 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - COMPROVANTE DE DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO - 

INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO 

DA AUTORA- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há que se acolher a pretensão 

de perícia grafotécnica, quando se observa a assinatura do Comprovante 

de Débito é idêntica a da Procuração, inexistindo se falar em fraude no 

caso em comento. (Processo nº 80514234720188110001 – Relator 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursa de Mato Grosso, 

julgado em 13/05/2019) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação 

do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos 

cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, 

que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular 

n. 359 do STJ. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, mais custas 

processuais e honorários advocatícios em prol da defesa da requerida 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, todos 

com correção monetária e mais os juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir desta decisão, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, §2º, ambos 

do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto à 

homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Heuder Lima de Assis Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011730-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011730-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELICA MELO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é 

na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de 

eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados 

Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência 

– 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de recurso 

inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca 

do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 

PRELIMINARES Não há questões preliminares. MÉRITO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução do mérito da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente 

sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer vínculo com a 

parte requerida No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte requerente, trazendo aos autos o contrato 

devidamente assinado, acompanhado das faturas com os gastos do 

cartão de crédito nº 5090 XXXX XXXX 1208 em nome da parte requerente, 

os quais sequer foram impugnados. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVANTE DE DÉBITO 

DEVIDAMENTE ASSINADO - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE 

FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, 

quando se observa a assinatura do Comprovante de Débito é idêntica a da 

Procuração, inexistindo se falar em fraude no caso em comento. 

(Processo nº 80514234720188110001 – Relator Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes, Turma Recursa de Mato Grosso, julgado em 13/05/2019) 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à alegação 

de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de 

levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, 

é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, mais custas 

processuais e honorários advocatícios em prol da defesa da requerida 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, todos 

com correção monetária e mais os juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir desta decisão, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, §2º, ambos 

do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 
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REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto à 

homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Heuder Lima de Assis Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013888-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013888-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO GOMES BRESSANE REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AÉREAS Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por RODRIGO GOMES BRESSANE, em desfavor 

de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. PRELIMINAR Não há 

questões preliminares. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução do mérito da lide. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que, a parte requerente alega que 

adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT, no dia 19/09/2019, 

às 02h30min, com destino à cidade do Rio de Janeiro/RJ, chegada às 

08h35min. O retorno do Rio se daria em 22/09/2019, às 21h25min, com 

chegada à Cuiabá/MT à 01h10min de 23/09/2019. Contudo, a viagem foi 

alterada pela requerida quanto aos horários agendados anteriormente, 

passando para saída de Cuiabá/MT no dia 19/09/2019, às 08h40min, e 

chegada ao Rio de Janeiro/RJ às 14h do mesmo dia. E o retorno no dia 

23/09/2019, às 15h25min, com chegada à Cuiabá/MT às 20h35min. 

Esclarece que, teria agendado em Cuiabá um compromisso, Congresso, 

para 09h, do dia 23/09/2019, cuja alteração realizada pela requerida teria 

lhe causado a ausência entre outras argumentações. Por sua vez, a 

reclamada, no mérito, dentre outros argumentos, se defendeu dizendo que 

os fatos não revelam quaisquer danos morais, bem como as condições 

climáticas teria gerado tais alterações dos voos inicialmente contratados. 

Por isso, requereu a improcedência da ação. Pois bem, o vínculo entre as 

partes restou incontroverso quanto às passagens adquiridas pelo 

requerente. Cinge-se a divergência acerca da suposta má prestação de 

serviços que possa ter resultado em danos morais. Da análise dos autos 

verifico verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na 

prestação de serviços da requerida, considerando que a requerida não 

comprova suficientemente suas alegações, sendo o voo da requerente 

alterado/cancelado. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor a 

tormentosa dúvida quanto a viabilidade de novo agendamento, sem dúvida 

alguma, configura a falha na prestação de serviços da empresa 

reclamada e enseja lesão a direito de personalidade. Imperioso registrar 

que o contrato de transporte não é, e não pode ser considerado um 

contrato de risco para o consumidor, haja vista que as empresas ao 

venderem viagens com passagens aéreas, assumem a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que 

eventuais problemas enfrentados, são de exclusiva responsabilidade das 

prestadoras de serviços e absolutamente alheios ao passageiro 

contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por 

qualquer motivo, é sem dúvida das empresas que o comercializaram direta 

ou indiretamente, risco esse, inerente ao ramo da atividade em questão, 

como já ressaltado anteriormente. Nesse sentido, veja: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – 

ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 697441420148110001/2016, Relator Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Julgado em 

15/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 5 HORAS. 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.O atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova das condições 

climáticas adversas no horário do voo não há se falar em excludente de 

responsabilidade. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. A indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), se 

mostra razoável para o caso em referência. Sentença mantida. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 444355420158110001/2016, 

Relator NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) RECURSO INOMINADO. 

COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA NA AERONAVE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. No 

caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada – necessidade 

de manutenção não programada – se inserem na órbita da previsibilidade 

que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende 

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

132575320168110001/2016, Relator NELSON DORIGATTI, Turma Recursal 

Única de Mato Grosso, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) Assim, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo por esse serviço defei tuoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado, inclusive por não ter sido contestada a alteração dos voos. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar 

que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados à parte requerente. No que concerne à fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de compensação por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto à homologação da MMª. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heuder Lima de Assis Juiz 

Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011589-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA YUKARI VENANCIO NISSIUTI (REQUERIDO)

LUIS PAULO MIRANDA GALDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011589-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDUCANDÁRIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME 

REQUERIDO: LUIS PAULO MIRANDA GALDI, LARISSA YUKARI VENANCIO 

NISSIUTI Vistos e etc., Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

QUANTIA CERTA proposta por EDUCANDÁRIO JARDIM DAS GOIABEIRAS 

LTDA- ME em desfavor LUIS PAULO M. GALDI. PRELIMINAR 

COMPLEXIDADE DA CAUSA- NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. MÉRITO 

Noticia a parte requerente que teria prestado serviços educacionais à filha 

L.Y.G., com a mensalidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

contudo, a parte requerida teria deixado de efetuar os pagamentos 

cabíveis de abril a dezembro de 2018. Por isso, deve a parte requerida lhe 

pagar o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). A parte 

requerida alega que o valor correto na mensalidade seria de R$ 200,00 

(duzentos reais), cuja rasura apresentada no instrumento de contrato lhe 

retira a veracidade. Pois bem, a parte requerida embora alegue que o valor 

correto da mensalidade seja de R$ 200,00 (duzentos reais), não 

apresentou um único recibo de que tenha feito algum pagamento nesse 

valor. Doutro lado, a parte requerente apresentou o instrumento de 

contrato, em que pese tenha uma breve rasura não lhe retira a veracidade 

da prestação de serviços, cujo valor global da mensalidade seria de R$ 

880,00 (oitocentos e oitenta reais), com desconto reduziria para R$ 500,00 

(quinhentos reais). Assim, uma vez comprovado pela parte requerente a 

subsistência da dívida, cumpre à parte requerida provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito daquela, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Ante o exposto, com fundamento nos 

artigos 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a pagar a 

importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescida de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto à homologação da MMª. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Heuder Lima de Assis Juiz 

Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011175-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011175-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MÁRCIA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na 

sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. PRELIMINARES DO 

RELATÓRIO DE NEGATIVAÇÕES Rejeito a preliminar apontada, uma vez 

que, a própria demandada apresentou argumentos quanto à comprovação 

da relação jurídica, justificando a anotação negativa em nome da parte 

autora, ou seja, confirmou que houve a negativação, cujo teor do relatório 

anexo à inicial se mostra verdadeiro. DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

EM NOME DE TERCEIRO Não há falar em ausência de documento 

essencial, quiçá o indeferimento da inicial por inépcia, visto que o 

comprovante de residência anexado na inicial em nome de terceiro, em 

nada prejudicou a defesa da requerida, não ocorrendo óbice algum ao 

julgamento da demanda, razão pela qual afasto a preliminar. Aliás, o 

parágrafo único, do art. 4º da Lei nº 9099/95, destaca que em qualquer 

hipótese poderá será competente o juizado do domicílio do réu ou a critério 

do autor, dentre outras hipóteses existentes no inciso I do citado artigo. 

DO INTERESSE DE AGIR O interesse de agir se materializa no binômio 

necessidade-utilidade do provimento jurisdicional perseguido. A 

necessidade expressa a ideia de que somente com a tutela jurisdicional é 

possível solucionar o conflito de interesse qualificado pela resistência da 

parte contrária. Por sua vez, a utilidade se revela quando a tutela 

jurisdicional seja o único meio para a satisfação do direito do Autor, 

proporcionando-lhe algum benefício. Por isso, nesta demanda está sim 

presente do interesse de agir da parte que busca a tutela jurisdicional da 

forma proposta com a petição inicial juntamente com os documentos nela 

anexos. Portanto, rejeito a preliminar por não ser o caso de se aplicar o 

art. 485, VI, do CPC. MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução do mérito da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte requerente sustenta que a negativação é 

indevida, negando qualquer vínculo com a parte requerida. No entanto, a 

parte requerida, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade 

da cobrança por meio de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte requerente, 

trazendo aos autos a gravação de áudio de atendimento, o qual demonstra 

a contratação e o relatório detalhada que confirma a utilização dos 

serviços. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à 

modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via print na tela do 

computador, sem a assinatura da requerente, o fato é que, no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte requerente foi atendida via call 

center, conforme as gravações anexas aos autos. Nesse sentido, recente 

jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. RECURSO INOMINADO 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos ) SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. 

Alega a parte Reclamante que não reconhece a origem do débito imposto 

em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não 

utilizou os serviços da parte Reclamada.2. Contudo, de análise dos autos, 

nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, notadamente 

quando foram apresentadas na contestação (id.7117545), faturas com 

pagamentos em nome da parte Recorrente, o que evidência regular 

contratação e utilização dos serviços inicialmente negados, bem como a 

origem dos débitos negativados,3. Ainda mais, em GRAVAÇÃO de ÁUDIO 

(id.7117546) juntado pela parte reclamada, verifica-se que a parte autora 

informa e confirma todos os seus dados, bem como aceita a contratação 

do plano oferecido, ou seja, a afirmação de que nunca usou ou contratou 

serviços não é verdadeira.4. Portanto, a negativação no valor de R$ 

70,60(setenta reais e sessenta centavos), se trata de exercício regular do 

direito da parte Recorrida, uma vez que devido o débito ante a ausência de 

comprovação de pagamento.5. Deste modo, não há que se falar em 
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negativação indevida, tampouco em DANO moral .6. Ainda mais, mantenho 

a litigância de má-fé da parte recorrente, bem como a condenação em 

pedido contraposto.7. Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua 

t o t a l i d a d e .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  i m p r o v i d o .  ( N . U . 

1002815-13.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, Dra. PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 

03/07/2019). Destaquei. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO 

JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. ÁUDIO DE LIGAÇÃO 

JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A GRAVAÇÃO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Se a 

empresa de telefonia comprova a existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como a origem da obrigação, conforme ÁUDIO de 

GRAVAÇÃO juntado aos autos, o qual não fora impugnado pelo 

consumidor, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação 

nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é 

ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera 

DANO moral. Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a 

inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera DANO 

moral. (N.U. 1002258-33.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, Dr. VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, 

Publicado no DJE 26/04/2019). Destaquei. RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE ÁUDIO - DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - MÁ-FÉ 

EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO 

ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NECESSIDADE DE AÇÃO 

PRÓPRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. 

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de 

GRAVAÇÃO de voz em mp3, pela parte recorrente, resta demonstrada a 

relação jurídica. 2. Não pratica ato ilícito a instituição que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Evidente 

tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a 

aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.4. 

Aplicação do Enunciado 90: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)”.5. A 

condenação da advogada da parte por litigância de má-fé só é cabível por 

meio de ação própria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U. 

1000201-26.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, Dra. VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019). Destaquei. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação 

do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos 

cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, 

que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular 

n. 359 do STJ. Por outro lado, a título de pedido contraposto, vê-se que a 

requerida pleiteia a condenação da parte requerente ao pagamento do 

débito. O Enunciado nº 31 do FONAJE possibilita o pedido contraposto 

feito por pessoa jurídica no Juizado Especial, vejamos: É admissível pedido 

contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. Contudo, embora 

permitido, tal pedido sofre algumas limitações, conforme esclarecem as 

lições de Juliana Demarchi: O réu pode formular pedido, desde que o faça 

com base nos mesmos fatos apresentados pelo autor (limitação à causa 

de pedir) e nos limites da competência fixada para o procedimento sumário 

e sumaríssimo (limites ao pedido). O que se tem, então, é a adaptação do 

exercício do direito de ação do réu aos moldes procedimentais. 

Pretendendo formular pedido que extrapole a competência dos Juizados 

Especiais ou do procedimento sumário, ou com fundamento em fatos 

diversos dos já apresentados pelo autor, ampliando a fase instrutória, 

deverá o réu fazê-lo em processo apartado em nome da preservação das 

características especiais dos procedimentos sumário e sumaríssimo. 

(Ações dúplices, pedido contraposto e reconvenção - In: Revista de 

Direito Processual Civil, nº 17, julho/setembro 2000, Curitiba, Gênesis 

Editora, página 537). Por se tratar de pedido contraposto, isto é, na mesma 

via do pedido inicial de declaração de inexistência do débito inscrito, 

mostra-se devida a condenação da parte requerente ao pagamento do 

valor do débito ora discutido nos autos. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela requerida, resta 

caracterizada a litigância de má fé da parte requerente, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a requerida, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, mais custas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, todos com correção monetária e 

mais os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, §2º, ambos do Novo CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a parte requerente ao 

pagamento do débito discutido nos autos, objeto da negativação, 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito, ficando a requerida autorizada a emitir a fatura com 

a respectiva cobrança. REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar 

deferida nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Heuder Lima de Assis Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, data registrada no 

Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003663-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

VANIA PRATES MACEDO OAB - 978.851.771-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1003663-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANIA PRATES 

MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES ZANARDO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003678-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REU)

 

PROCESSO n. 1003678-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ GUSTAVO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TASSIANA ABUD 

CHAUD, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008528-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008528-36.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DANIEL 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Foi deferida ordem liminar para determinar aos requeridos que 

submetam a parte autora ao procedimento cirúrgico de " artroplastia total 

de quadril direito". (ID 20685275). A parte autora informou o 

descumprimento da ordem e requer a realização do procedimento. Ante o 

exposto, determina-se a intimação: 01) do servidor que estiver no 

exercício do seu cargo na Central de Regulação Estadual e o Gestor 

Municipal de Saúde para efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) dias, o 

cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por 

e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) dos requeridos para, no prazo de 

03 (três) dias, informarem todas as providências administrativas adotadas 

para cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário 

para a realização do procedimento, ou ainda, informem o último fornecedor 

contratado, por licitação ou compra direta, e o valor firmado para a 

contratualização do procedimento pleiteado, conforme o Enunciado 53 - 

aprovado na Segunda Jornada de Direito da Saúde - CNJ: “53 – Saúde 

Pública - Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem 

judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição 

imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido 

pela CMED” – sem destaque no original. 03) da parte autora para juntar 03 

(três) orçamentos do procedimento pleiteado sendo que, o de menor valor 

deve estar com os custos pormenorizados do procedimento, devendo 

discriminar quais são as medicações, taxa do centro cirúrgico, materiais, 

equipamentos e exames e todos os outros gastos porventura cobrados, 

de forma que seja especificado o valor de cada item, no prazo de 10 (dez) 

dias. Embora já tenham sido enviados os documentos dos autos, 

determino que faça acompanhar o mandado cópia dos documentos 

médicos, da decisão judicial e dos documentos pessoais da parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003736-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA SILVA 

LAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ MAHALA ARFOX 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003739-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEI DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CELESTINO 

BATISTA NETO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003785-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BENEDITA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003785-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA 

BENEDITA GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003810-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE MARIA 

DE ARRUDA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003451-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MENDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003451-35.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LAURO MENDES FILHO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Aguarde-se a juntada da 

decisão proferida no Recurso Inominado PROCESSO n.º 

0001030-45.2017.8.11.0082 (TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO). Juntada a decisão intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito no prazo de 15 dias. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003480-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIMAR SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003480-85.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SEDIMAR SARTORI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diligencie a 

secretaria para a juntada aos autos do acórdão do agravo de instrumento 

PJe n.º 1012571-76.2018.8.11.0000, julgado na Turma Recursal Única. 

Após, vistas ao Ministério Público e, na sequencia, conclusos para a 

sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001277-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINY CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001277-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALLINY CASTRO SOUZA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para informar a condição de substituído na Ação Civil Pública n° 

0026112-75.2015.8.11.0041 em tramite perante a Vara Especializada em 

Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 30 

(trinta) dias, ou para requerer o que entender de direito. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502078-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANILDO DE BARROS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT10101-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502078-02.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: RIVANILDO DE BARROS MELO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

1090146. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500666-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAMARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500666-07.2013.8.11.0001. REQUERENTE: THAIS CAMARINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

16332385. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500937-16.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500937-16.2013.8.11.0001 REQUERENTE: EDNILSON JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao sistema 

SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, conforme 

documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO PINTO TELES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003814-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ABELARDO 

PINTO TELES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003822-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003822-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAILTON DIAS 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO GUIMARAES DE 

SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003827-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003827-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003837-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE NILSON SOUZA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003837-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEMENTE 

NILSON SOUZA DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003847-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO MACEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003847-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIPO MACEDO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO GUIMARAES DE 

SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003854-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO PEDRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003854-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCELINO 

PEDRO DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021272-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN DE ASSUNCAO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1021272-68.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ERLAN DE 

ASSUNCAO FERREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc., Converte-se o julgamento em diligência para 

determinar que o autor seja intimado a juntar documento que comprove a 

sua aposentadoria com a respectiva data de publicação bem como cópia 

do holerite do mês anterior a da sua aposentadoria, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003864-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003864-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEYDSON 

RODRIGUES ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1034729-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA APARECIDA BATISTA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYDSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - GO20874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034729-65.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: CANDIDA APARECIDA BATISTA 

RAMOS EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de requerente maior de 

60 anos, defere-se, portanto, prioridade processual com amparo no art. 71 

da Lei 10.741/0360. Identifica-se que o processo apresenta erro de 

cadastro quanto a classe processual, assunto e dados no polo passivo. 

Proceda a secretaria anotação de prioridade, retificação da autuação 

quanto a classe e assunto e do polo passivo para substituir o Governo do 

Estado de Mato Grosso pelo Estado de Mato Grosso. A pretensão de 

tutela de urgência é para que o juízo determine a prorrogação de “auxílio 

doença” até o julgamento do mérito da ação, cujo pedido é condenar o 

Estado de Mato Grosso a conceder aposentadoria integral à autora. A 

alegação funda-se no fundamento de que não foi possível formalizar o 

agendamento da perícia para avaliação de suposta invalidez, em razão de 

que o ato é realizado em apenas um dia do mês, no qual é impossível 

contato telefônico. No que concerne à aposentadoria por invalidez as 

i n f o r m a ç õ e s  e s t ã o  d i s p o n í v e i s  e m 

http://www.mtprev.mt.gov.br/aposentadoria-invalidez1 e “ o processo é 

iniciado pelo órgão de origem do servidor ou pela Coordenadoria de Perícia 

Médica da Secretaria de Estado de Gestão (SEGES)”(telefone 0800 647 

3633). A perícia médica se processa de acordo com as informações 

disponíveis em: http://www.gestao.mt.gov.br/index.php?pg=ver&c=17 e o 

agendamento é realizado pelo Disque-Servidor: 0800 647 3633 (ligação 

gratuita), o qual, segundo consta, conta com atendimento todos os dias da 

semana. Desse modo, a parte autora deve esclarecer pontualmente e 

comprovar, por meio de documento, qual seria a dificuldade que lhe está 

sendo imposta, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito, por ausência de interesse de agir[1]. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos 

autos cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço e, a fim 

de examinar o interesse de agir, cópia das publicações relativa aos 

afastamentos por licença médica (conforme atestados anexados), bem 

como comprovante de negativa de atendimento no órgão de origem e 

Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão 

(SEGES). Decorrido o prazo ou apresentada emenda, conclusos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a instituição 

das condições da ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição 

a República, nos termos da tese de repercussão geral fixada no RE 

631240/MG: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 

INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 

o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender 

da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 

Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 

configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a 

dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a 

que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar 

a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no 

pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, 

considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, 

que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE 

631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003880-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

JOSE BALBINO DE MORAES NETO OAB - 828.294.111-53 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003880-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE BALBINO 

DE MORAES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006042-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES IRIGARAY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006042-83.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES MORAES IRIGARAY EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento 

relativo à condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias 

oriundas de conversão de cruzeiro real para URV. Trata-se de ação que 

tramitou na vara fazendária e foi redistribuída ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública após certidão de trânsito em julgado da sentença (ID 

18034611). Segundo o estabelecido na Portaria Conjunta n.º 555, de 23 de 

abril de 2019([1]), que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 

nos processos em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 (URV), fica vedada a 

remessa dos processos executivos ou em fase de cumprimento de 

sentença ([2]). Ante o exposto, considerando o teor da Portaria Conjunta 

n.º 555, restitua-se os autos à vara fazendária de origem para regular 

prosseguimento da execução de sentença. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

DJe n.º 10.482 de 30/04/2019. [2] Art. 6º (...) Parágrafo Único. De igual 

modo, fica vedada a remessa de feitos executivos ou em fase de 

cumprimento de sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005666-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS DE AVILA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005666-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCCAS DE AVILA MACHADO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca do interesse na desistência da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000839-66.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CONSTANTINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000839-66.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAQUIM CONSTANTINO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação de 

fazer ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500076-30.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENNEFER SANFORD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500076-30.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JENNEFER SANFORD 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consultado ao sistema 

SISCONDJ verifivou-se que o requerido realizou o pagamento, conforme 

documento em anexo. Deste modo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da concordância do valor depositado e integral 

quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001292-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001292-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO ANTONIO 

SANTOS E SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para informar a condição de substituído na Ação 

Civil Pública n° 0026112-75.2015.8.11.0041 em tramite perante o Juízo da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de 

Cuiabá/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, ou para requerer o que entender 

de direito. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002769-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002769-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRA APARECIDA 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 

os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 
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Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002855-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OCILENE CELIA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002855-22.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: OCILENE CELIA DA SILVA 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar 

os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500096-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500096-84.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: GILSON SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a decisão em 

diligência, determinando a remessa dos autos para a contadoria judicial 

para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 310302. Após, 

conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000540-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAIRES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000540-21.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO CAIRES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para adequar os 

cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar individualmente o 

quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003883-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003883-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY 

ALBANO OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003887-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

MARCILIO NUNES PORTO OAB - 317.981.951-00 (REPRESENTANTE)

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003887-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCILIO NUNES 

PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO GUIMARAES DE 

SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

JOSYANE DIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003904-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS JORGE DE 

OLIVEIRA FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE 

HELLEN COSTA LEITE POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001731-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001731-33.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CARMEM MARIA GOMES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual a 

parte autora pleiteia recebimento imediato de adicional de insalubridade o 

qual pretende seja declarado incorporado a sua aposentadoria. O artigo 3º 

da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja 

vista que determinar o pagamento imediato implica em condicionar a 

Fazenda Pública realizar liberação de recurso, o que não é possível face a 

necessidade de observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1º[1] 

e 2-B da Lei 9494/97[2]. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 

de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504933-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TIBALDI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504933-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WILSON TIBALDI DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: WILSON TIBALDI DOS SANTOS (CPF N° 

495.582.421-87) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$26.768,65 (cálculo no id. 28299806, 

sendo o valor R$22.651,68 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$4.116,97 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: R$2.799,65 Valor para quitação de guia de IR: 

R$374,44 Valor total bloqueado: R$29.942,74 (vinte e nove mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504476-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504476-19.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (CPF N° 

004.691.601-60). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$4.560,28 - cálculo no Id. 28302392. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$530,64 Valor total bloqueado: R$5.090,92 (cinco 

mil, noventa reais e noventa e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000250-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000250-74.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOAO LEOPOLDO BACAN (CPF N° 003.683.881-07) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$3.391,79 (cálculo nos id’s. 28387569 e 28387570, sendo o 

valor R$1.757,37 referente ao crédito do exequente, o valor de R$439,34 

relativo aos honorários contratuais e o valor de R$1.195,08 alusivo aos 

honorários sucumbenciais. Valor para quitação de guia previdenciária: 

(não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor 

total bloqueado: R$3.391,79 (três mil, trezentos e setenta e nove 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 749 de 779



centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001852-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001852-61.2020.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO DO NASCIMENTO 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora postula nomeação e posse em cargo 

público. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou 

a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. A posse precária enseja contraprestração o que 

inviabiliza a tutela ante a vedação descrita no § 2º[1], do art. 7º, da Lei 

12.016/09. Não é hipótese de reserva de vaga posto que nessa fase 

preambular, que precede a resposta do réu, ainda não é possivel 

comprovar o direito subjetivo violado haja vista que não se conhece os 

motivos que a adminsitração possui para manter a suposta vacância, 

dentre eles inclusive pode se ter limitações afetas à lei de 

responsabilidade fiscal. Assim, em prestígio ao interesse público, deve-se, 

no mínimo, facultar o contraditório. Considera-se ainda a trabalhosa 

reversibilidade da decisão diante do teor da decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE 608482 / RN - RIO GRANDE DO NORTE ao qual foi atribuído 

repercussão geral. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] § 2º Não será concedida 

medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. Vistos, etc.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505099-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PANIAGO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505099-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALZIRA PANIAGO MIRANDA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ALZIRA PANIAGO MIRANDA (CPF N° 027.265.131-15) 

Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 05.794.356/0001-68) Valor líquido: 

R$5.659,33 (cálculo nos id’s. 28094251 e 28094252, sendo o valor 

R$4.921,17 referente ao crédito do exequente e o valor de R$738,16 

alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$5.659,33 (cinco mil, seiscentos e 

cinquenta e nove reais e trinta e três centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY OAB - MT6662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500482-80.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (CPF N° 

327.464.231-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$18.651,75 - cálculo no Id. 28213343. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$18.651,75 

(dezoito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501145-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA TURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO REIS COLOMBO OAB - MT12868/O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0501145-97.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

TURINI EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA DO CARMO DA SILVA TURINI (CPF N° 

177.881.961-34). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$2.842,43 - cálculo no Id. 16150134. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$2.842,43 

(dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504965-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MATTOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504965-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ALBERTO MATTOS 

GUIMARAES EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE ALBERTO MATTOS GUIMARAES (CPF N° 

792.890.611-20). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$7.705,67 - cálculo no Id. 27219167. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$7.705,67 

(sete mil, setecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500638-39.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALYTA ROSEANNE DE ALMEIDA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT15461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500638-39.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: TALYTA ROSEANNE DE 

ALMEIDA SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se o pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo 

pedido não foi deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o 

disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de 

honorários contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o 

contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque 

caso o exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, 

pois, que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. Quanto ao pedido de sequestro de valor não 

adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme 

determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 

dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: TALYTA ROSEANNE DE ALMEIDA SOUZA (CPF N° 

014.967.171-71). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$6.598,83 - cálculo no Id. 12783060. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$6.598,83 

(seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500906-30.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINE DUROURE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500906-30.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: AMANDA CRISTINE DUROURE 

DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: AMANDA CRISTINE DUROURE DA SILVA (CPF N° 

718.593.731-00) Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68) Valor líquido: R$8.696,91 (cálculo no id. 15611630, 

sendo o valor R$7.827,21 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$869,69 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$8.696,91 (oito mil, seiscentos e noventa 

e seis reais e noventa e um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500203-65.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500203-65.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANE APARECIDA 

RODRIGUES EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES (CPF N° 

914.296.251-04). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$5.610,71 - cálculo no Id. 17119256. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$5.610,71 

(cinco mil, seiscentos e dez reais e setenta e um centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500179-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500179-37.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ODENETE REZENDE DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO (CPF N° 

617.056.401-68) Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68) Valor líquido: R$690,01 (cálculo no id. 28053163, 

sendo o valor R$621,01 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$69,00 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$690,01 (seiscentos e noventa reais e 

um centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504234-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SIMONE RAMOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504234-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA SIMONE RAMOS 

BARROS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 
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SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SILVANA SIMONE RAMOS BARROS (CPF N° 

514.478.271-04). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$7.770,63 - cálculo no Id. 22039441. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$7.770,63 

(sete mil, setecentos e setenta reais e sessenta e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500919-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500919-58.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (CPF N° 629.676.811-72). 

Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 05.794.356/0001-68). Valor 

líquido: R$19.475,44 - cálculo no Id. 27218030. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$19.475,44 (dezenove mil, quatrocentos 

e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BERNARDINO BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003604-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARTUR BERNARDINO BESSA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, 

haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PAVAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006141-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALBERTO PAVAN NETO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002571-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002571-14.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IVOLEIDES LEILA BATISTA DO 

AMARAL REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000822-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADILSON GONCALO DA 
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COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004538-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO DE SOUZA PEIXOTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004538-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LISANDRO DE SOUZA 

PEIXOTO NETO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista 

sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504671-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504671-38.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ELIZA RIBEIRO 

PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARIA ELIZA RIBEIRO PEREIRA (CPF N° 

688.964.331-34). Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68). Valor líquido: R$2.180,62 - cálculo no Id. 28022836. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$2.180,62 

(dois mil, cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031913-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE NUNES DA CRUZ FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031913-81.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ZENAIDE NUNES DA CRUZ FILHA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança que professor estadual promove em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de 

valores decorrentes de diferença de férias, pois embora os professores 

da rede pública estadual possuam direito a 45 dias de férias, os referidos 

profissionais têm gozado e recebido adicional de férias de 1/3 somente em 

re lação  a  30  d ias .  T rami ta  Ação  C iv i l  Púb l i ca  n º 

1028936-19.2017.811.0041 no juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino 

Público (SINTEP/MT), com idênticos objetos e causa de pedir. É o 

necessário. O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC/73, já vinha sinalizando que 

o juiz deveria dar interpretação com significativa amplitude para identificar 

ações conexas, senão vejamos: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). (g.n.) Registra-se, entretanto, 

que o Código de Processo Civil 2015 criou uma nova possibilidade de 

reunião de processo, a descrita no § 3º do art. 55, nos seguintes termos: 

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (g.n.) Sobre 

este parágrafo, Daniel Amorim Assumpção Neves na obra Novo Código de 

Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2016, pg. 81, esclarece: 

“Novidade significativa quanto ao efeito da conexão é encontrada no § 3º 

do artigo em comento. O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo 

não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente 

(diferentes juízos). A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita 

pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do 

conceito de conexão (STJ, 1ª Seção, CC 55.584/SC, rel Min. Luiz Fux, j. 

12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar 

de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações 

análogas (...)”. (g.n) Observa-se que há identidade das pretensões, de 

modo que seja pela conexão, seja pela potencial aplicação do disposto no 

§ 3º do art. 55 do CPC/2015, há de ser determinada reunião dos 

processos no juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública. Ante ao exposto, 

reconhece-se e declara-se a necessidade de reunião dos feitos, ante o 

elevado risco de decisões conflitantes, por aplicação do disposto no § 3º 

do art. 55 do CPC/2015, e determina-se a REDISTRIBUIÇÃO do presente 

processo ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública por 

dependênc ia  aos  au tos  da  Ação C iv i l  Púb l i ca  n º 

1028936-19.2017.811.0041, porque a matéria está intrinsicamente ligada à 

deduzida na ação coletiva. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002949-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002949-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ANACLETO DA COSTA 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE PAZ FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001472-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RICARDO HENRIQUE PAZ 

FEITOSA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011730-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011730-26.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003884-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003884-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NELSON MACHADO COSTA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020406-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

estado de mato grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1020406-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BYRON PAREJA BATISTA 

FERREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no 

efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003390-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE DA SILVA BEDENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003390-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVERTON HENRIQUE DA 

SILVA BEDENDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500911-52.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500911-52.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: VACIRA MILACENEY TEIXEIRA 
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DA COSTA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (CPF N° 

571.926.771-91) Executado: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

05.794.356/0001-68) Valor líquido: R$10.513,40 (cálculo no id. 14601937, 

sendo o valor R$9.462,06 referente ao crédito do exequente, o valor de 

R$1.051,34 relativo aos honorários contratuais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$10.513,40 (dez mil, quinhentos e treze 

reais e quarenta centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PASSOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001543-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AMANDA PASSOS BORGES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023553-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROSSI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT11423-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023553-94.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: OSVALDO ROSSI JUNIOR 

EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001337-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001337-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: OSVALDO ROLDAO DA SILVA 

NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO ajuizou ação executiva de 01 (um) URH referente aos honorários de 

defensor dativo no processo de código n° 41495 em trâmite na Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos), considerando a tabela de honorários da 

OAB do ano de 2018 com vigência até o mês de fevereiro de 2019. 

Verifica-se que o valor atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019 é de R$928,51, razão pela qual deve ser considerado 

o valor reajustado da tabela para fins de homologação do valor devido. 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e 

atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o montante de R$928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001374-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001374-87.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

ajuizou ação executiva de 08 (oito) URH’s referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de código n° 41495 em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$7.428,08 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e oito 

centavos), considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2018 

com vigência até o mês de fevereiro de 2019. Verifica-se que o valor atual 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 08 (oito) 

URH’s, que perfaz o montante de R$7.428,08 (sete mil quatrocentos e 

vinte e oito reais e oito centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 
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certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002360-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002360-41.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. ELAINE FREIRE ALVES ajuizou ação 

executiva de 30 (trinta) URH’s referentes aos honorários de defensor 

dativo nos processos de código n° 37609 em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$26.895,30 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e 

cinco reais e trinta centavos), considerando a tabela de honorários da 

OAB do ano de 2018 com vigência até o mês de fevereiro de 2019. 

Verifica-se que o valor atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019 é de R$928,51, razão pela qual deve ser considerado 

o valor reajustado da tabela para fins de homologação do valor devido. 

Estado concordou com a execução (Id. 24216213). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 30 (trinta) URH’s, que perfaz o montante de R$27.855,30 (vinte e sete 

mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001318-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001318-54.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA RODRIGUES BESSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JULIANA RODRIGUES BESSA 

ajuizou ação executiva de 9 URH´s referentes aos honorários de defensor 

dativo nos processos de código n° 20770, 28290, 20953, 26068, 53423, 

25752, 55044, 55571 e 53999, em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Araputanga/MT, almejando o recebimento da importância de R$8.356,68 

(oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), 

considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2019 com 

vigência até o mês de fevereiro de 2020. Verifica-se que o valor atual da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 9 (nove) 

URH’s, que perfaz o montante de R$8.356,59 (oito mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005566-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005566-63.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ajuizou ação executiva de 20 URH´s referentes aos honorários 

de defensor dativo no processo de código n° 128800 em trâmite na 3ª 

Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$18.570,31 (dezoito mil quinhentos e setenta reais e trinta 

e um centavos), considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 

2019 com vigência até o mês de fevereiro de 2020. Verifica-se que o valor 

atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. O Executado concordou 

com a execução. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 20 (seis) URH’s, que perfaz o 

montante de R$18.570,20 (dezoito mil quinhentos e setenta reais e vinte 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no 

art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Publicada 

no sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001194-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001194-71.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: SERGIO HARRY MAGALHAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. SERGIO HARRY MAGALHÃES 

ajuizou ação executiva de 03 (três) URH’s referentes aos honorários de 

defensor dativo no processo de código n° 488 em trâmite na Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$2.852,71 (dois mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), 

considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2018 com 

vigência até o mês de fevereiro de 2019. Verifica-se que o valor atual da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 
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R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o Executado não 

opôs embargos, conforme certificado no ID 24955373. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 03 (três) URH’s, que perfaz o montante de R$2.785,53 (dois mil, 

setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001364-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001364-43.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou ação executiva de 6 URH´s referentes aos honorários 

de defensor dativo nos processos de código n° 84489 e 79550 em trâmite 

na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$5.379,06 (cinco mil, trezentos e setenta 

e nove reais e seis centavos), considerando a tabela de honorários da 

OAB do ano de 2018 com vigência até o mês de fevereiro de 2019. 

Verifica-se que o valor atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019 é de R$928,51, razão pela qual deve ser considerado 

o valor reajustado da tabela para fins de homologação do valor devido. 

Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e 

atualizada de 6 (seis) URH’s, que perfaz o montante de R$5.571,06 (cinco 

mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001360-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001360-06.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou ação executiva de 7 (sete) URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de código n° 84841 e 45429, 

em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger e na 

Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$6.275,57, considerando a tabela de honorários da OAB 

do ano de 2018 com vigência até o mês de fevereiro de 2019. Verifica-se 

que o valor atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019 é de R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor 

reajustado da tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 7 (sete) URH’s, que perfaz o montante de R$6.499,57 (seis mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001316-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001316-84.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA RODRIGUES BESSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JULIANA RODRIGUES BESSA 

ajuizou ação executiva de 10 (dez) URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo no processo de código n° 18177, 55936, 52786, 54477, 

50930, 51811, 52911, 24100, 23936 e 24093 em trâmite na Vara Única da 

Comarca Araputanga/MT, almejando o recebimento da importância de 

R$9.285,20, considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2019 

com vigência até o mês de fevereiro de 2020. Verifica-se que o valor atual 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 10 (dez) 

URH’s, que perfaz o montante de R$9.285,10 (nove mil duzentos e oitenta 

e cinco reais e dez centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001110-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001110-70.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

MARINEUSA DE OLIVEIRA ajuizou ação de título executivo de 6 (seis) 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo nos processos de 

código n° 68482, 85872 e 113480 em trâmite na Primeira Vara da Comarca 

de Comodoro/MT, almejando o recebimento da importância corrigida de 

R$5.484,34. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão. 

Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme cálculo 

apresentado. No entanto, verifica-se que a tabela de honorários da OAB é 

reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019, que é de R$928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 6 (seis) URH’s, que perfaz o montante de 

R$5.571,06 (cinco mil quinhentos e setenta e um reais e seis centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001052-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001052-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$1.441,83 

(hum mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 19906689. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 19906689) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 19906689, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$1.441,83 (hum mil, quatrocentos e quarenta e um 

reais e oitenta e três centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500284-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500284-14.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: MAILZA PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor de R$ 57.240,00 (cinquenta e 

sete mil e duzentos e quarenta reais). Citado, o executado quedou-se 

inerte (id. 26024703). Passa-se ao julgamento. Considerando que à época 

da propositura da ação a parte autora estipulou valor incompatível com o 

que realmente seria devido, atribuindo R$ 1.000,00 (mil reais) para fins 

meramente fiscais, impossível conceder o montante desejado, por exceder 

60 (sessenta) salários mínimos, teto do Juizado da Fazenda Pública. Vale 

ressaltar que houve renúncia dos valores que excederem o teto, 

conforme julgamento do id. 676844. Desta feita, HOMOLOGA-SE o valor de 

R$ 40.680,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais), correspondente ao 

teto do Juizado ao tempo da propositura da ação, destacando-se as 

verbas honorárias pactuadas. Honorários advocatícios devidos pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, fixados em 10% do valor da causa, 

conforme julgamento do recurso de id. 11594957. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001317-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001317-69.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA RODRIGUES BESSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JULIANA RODRIGUES BESSA 

ajuizou ação executiva de 10 (dez) URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo no processo de código n° 54236, 55935, 55819, 55845, 

55893, 52900, 56654, 56609, 20331 e 18343 em trâmite na Vara Única da 

Comarca Araputanga/MT, almejando o recebimento da importância de 

R$9.285,20, considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2019 

com vigência até o mês de fevereiro de 2020. Verifica-se que o valor atual 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 10 (dez) 

URH’s, que perfaz o montante de R$9.285,10 (nove mil duzentos e oitenta 

e cinco reais e dez centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001363-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001363-58.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ ajuizou ação executiva de 6 (seis) URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de código n° 78363, 44932, 

44882, 45146, 45223 e 44080 em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT e na Vara Única da Comarca de 

Nortelândia/MT, almejando o recebimento da importância de R$5.379,06, 

considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2018 com 

vigência até o mês de fevereiro de 2019. Verifica-se que o valor atual da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 6 (seis) URH’s, 

que perfaz o montante de R$5.571,06 (cinco mil quinhentos e setenta e um 

reais e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) 

original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002032-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002032-14.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MONICA ALBERNAZ HORTENSI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. MÔNICA ALBERNAZ HORTENSI 

ajuizou ação de título executivo de 1,5 URH´s referentes aos honorários 

de defensor dativo no processo de 498609 em trâmite na 2º Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância corrigida 

de R$1.538,31. Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme 

cálculo apresentado. No entanto, verifica-se que a tabela de honorários da 

OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 1,5 URH’s, que perfaz o montante 

de R$1.392,76 (hum mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no 

art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Publicada 

no sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BORGES RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000752-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PABLO BORGES RIGO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). A presente ação pretende a 

condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao reconhecimento da 

progressão funcional horizontal do requerente da classe “B” para classe 

“C”desde a data de 16/07/2018, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento de retroativos dos meses 07/2018 até 11/2018 no valor total de 

R$ 17.206,43 (dezessete mil duzentos e seis reais e quarenta e três 

centavos) e indenização a título de danos morais. A parte reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. - DA PRELIMINAR A parte 

reclamada alega em preliminar a incompetência deste Juizado, porém o 

presente caso não se trata de matéria complexa, ademais foi apurado o 

valor pretendido. Ademais, não é ilíquida a sentença que, para apuração 

do "quantum" devido depende somente da elaboração de simples cálculo 

aritmético. (...) Recurso improvido (MT RI 377/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014). REJEITA-SE a preliminar. - DO MÉRITO A parte reclamante 

relata que formulou requerimento administrativo, id. 19101646 visando sua 

progressão de classes, de "B" para "C", que teria direito no dia 

16/07/2018. Alega que o requerimento foi indeferido, sob o fundamento de 

que o curso na área de atuação, exigido para a referida progressão, fora 

realizado no período de 26/05/2014 a 30/05/2014, sendo assim, fora do 

período do interstício da classe para qual o requerente pretendia progredir, 

esbarrando na Instrução Normativa 03/2018. Sendo assim, exigiu-se a 

realização de novo curso durante o período de pretensão da progressão, 

o qual foi concluído em 18/11/2018, e somente nessa data, restou deferida 

a mencionada progressão. Pugna o requerente pela declaração de sua 

progressão desde a data do primeiro requerimento administrativo, qual 

seja, 16/07/2018. Como se sabe, a progressão horizontal é uma 

modalidade de ascensão no mesmo quadro de carreira cuja natureza 

promocional sujeita-se à existência de lei prévia específica e suas 

respectivas condições. No caso em análise, os requisitos para 

progressão pretendida, classe C, inerente a Carreira dos Profissionais da 

Polícia Judiciária Civil, encontram-se previstos na Lei 407/2010, vejamos, in 

verbis: Art. 146 O processo de progressão horizontal do cargo do policial 

civil inicia-se com o seu requerimento dirigido ao Delegado Geral de Polícia 

Judiciária Civil responsável pela homologação, e observará os seguintes 

requisitos: (...) II - da Classe B para C - ensino superior completo, mais 

outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas, 

específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado 

Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia. 

(...) § 2º Os cursos utilizados para progressão às classes "B" e "C" 

deverão ter carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas e ser 

específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado 

Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia 

Judiciária Civil. A Instrução Normativa Nº 03, de 06 de fevereiro de 2018, 

que regulamenta os procedimentos de protocolo e instrução de processos 

referente à progressão horizontal, assim como, disciplina critérios de 

apresentação de certificados, diplomas e demais documentos 

comprobatórios de formação educacional, para fins de enquadramento e 

progressão horizontal dos servidores públicos estaduais, em seus art.s 

22 e 8, III, estabelece que: Art. 22 Os cursos de que tratam este capítulo 

deverão ser realizados durante o período do interstício da classe para a 

qual o requerente irá progredir, excetuando-se os casos em que a lei de 

carreira do servidor especifique prazo diverso. Art. 8° O efeito financeiro 

e funcional da progressão horizontal ocorrerá da seguinte forma: I - na 

data do cumprimento do interstício, quando o requerente protocolar o 

pedido de progressão horizontal até aquela data; II - na data do protocolo, 

nos casos em que o servidor protocolar o pedido de progressão horizontal 

posterior à data de interstício; ou III - na data da juntada de novos 

documentos em processo que já se encontra em tramitação. Analisando 

as informações e documentação acostada aos autos pelo requerente, 

vê-se que o requerente pretende o reconhecimento de sua progressão 
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com o requerimento protocolado em 16/07/2018, todavia, nesta data, o 

requerente utilizou-se de certificados de cursos realizado no período de 

26/05/2014 a 30/05/2014, portanto, fora período do interstício da classe 

para a qual o requerente pretendia progredir. A partir da realização de 

novo curso, no período de 13/11/2018 a 18/11/2018 foi protocolizado novo 

pedido administrativo com novos documentos, restando deferido o pleito. 

Verifica-se, portanto, que conforme a IN nº 03/2018, são previstos 

critérios de conclusão de cursos para que seja declarada a progressão 

funcional horizontal e os efeitos financeiros da progressão do requerente 

é da data da juntada dos documentos novos, não havendo ilegalidade no 

ato do Requerido deferir o enquadramento do Requerente com efeitos 

financeiros somente a partir de 11/2018. Portanto, ao contrário do que 

alega o requerente, o critério a ser adotado não é da data de 16/07/2018 e 

sim o da comprovação dos requisitos legais exigidos, com a juntada dos 

novos documentos consistente no certificado de conclusão de curso 

específico na área de atuação, homologado pela Academia de Polícia e 

durante o período do interstício da classe pretendida. Diante do resultado 

da demanda, rejeita-se o pedido de indenização a título de danos morais. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORTOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001544-93.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

BORTOLOTTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA PAULO HENRIQUE BORTOLOTTO propõe a presente Ação 

Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a 

procedência dos pedidos para extinção o Crédito Tributário, constante no 

AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO SOB. N.298328/1624/101/2017, 

lavrado em razão do descumprimento da obrigação acessória consistente 

na falta de entrega dos arquivos da Escrituração Fiscal Digital relativa ao 

período de 01/2017 a 05/2017. Sustenta, em síntese, que sofreu atuação 

do fisco que resultou em lançamento de crédito tributário no valor de R$ 

11.367,90 (onze mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa 

centavos), sob o fundamento de omissão de entrega da Escrituração 

Fiscal Digital – EFD, no período de 01/2017 a 05/2017, por intermédio do 

Aviso de Cobrança Fazendário sob nº 298328/1624/101/2017. Aduz que 

trata-se de contribuinte pessoa física, produtor rural, atuando na 

exploração de bovinos e, considerando o valor de seu faturamento no ano 

civil imediatamente anterior ao período de lavratura do auto de infração, ou 

seja, no ano de 2016, possui a dispensa da referida obrigação acessória. 

Alega ainda, que houve equívoco na capitulação da infração, o que, 

supostamente, é suficiente para garantir sua nulidade e inexigibilidade. 

Citado o requerido, apresentou contestação. Sustenta o requerente que 

foi notificado do AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO N. 

298328/1624/101/2017, em razão do descumprimento da obrigação 

acessória consistente na falta de entrega dos arquivos da Escrituração 

Fiscal Digital, contudo, requer a aplicação da dispensa prevista no art. 

430, § 2º, inciso I, alínea “a”, do RICMS/MT. Insurge-se quanto a 

obrigatoriedade da escrituração fiscal no período de 01/2017 a 05/2017. 

Nesse sentido, aponta que seu faturamento no ano imediatamente anterior 

ao período exigido (2016) não ultrapassou o montante de $ 1.470.778,00 

(um milhão, quatrocentos e setenta mil, setecentos e setenta e oito reais), 

requerendo assim, a aplicação da dispensa da obrigação acessória 

elencada no art. 430, § 2º, inciso I, alínea “a”, do RICMS/MT, que prevê a 

dispensa aos contribuintes cujo faturamento não alcance o valor de R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reis). Tal obrigatoriedade decorre 

do art. 430, § 2º, inc. III, alínea “b”, do Regulamento do ICMS, vigente a 

partir de 2014 até 31-12-18: Art. 430 Os demais estabelecimentos dos 

contribuintes localizados no território mato-grossense, independentemente 

do respectivo enquadramento em qualquer das hipóteses arroladas nos 

artigos 428 e 429, ficam, igualmente, obrigados ao uso de EFD, observado 

o disposto neste artigo. § 2° Em relação aos estabelecimentos 

agropecuários, deverá ser observado o que segue, para fins de 

determinação do termo de início da obrigatoriedade de uso da EFD: III – 

ficam, também, obrigados ao uso da EFD os estabelecimentos 

agropecuários, pertencentes a pessoa física, não inscritos no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, a partir das datas assinaladas, conforme o 

faturamento anual auferido: (...) Extrai-se da consulta ao Sistema Público 

d e  E s c r i t u r a ç ã o  D i g i t a l  –  S P E D 

https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte /

Default.aspx que o requerente está obrigado à escrituração fiscal digital a 

partir de 1º/1/2014, de modo que havia necessidade de cumprimento da 

obrigação acessória no período do fato gerador, senão vejamos: NI IE UF 

Perfil Data início credenciamento Data fim credenciamento DataConsulta 

Historico 79507573968 132916479 MT A 01/01/2014 29/01/2020 Historico 

Histórico - NI: 79507573968 IE: 132916479 Ativação Desativação Histórico 

de Perfis 01/01/2014 Perfil Data Início Data Fim A 01/01/2014 Diante dessa 

condição de obrigatoriedade no uso de Escrituração Fiscal Digital – EDF 

desde 01/2014, é descabida a tentativa de eximir-se da obrigação 

acessória com fundamento no artigo 430, § 2º, inciso I, alínea “a” do 

RICMS/MT, que dispensa os estabelecimentos agropecuários pertencentes 

à pessoa física, não inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O 

cadastro do requerente tem previsão de obrigatoriedade no uso de 

Escrituração Fiscal Digital – EDF, a regra a ser cumprida está prevista no 

artigo 430, § 4º do RICMS. Art. 430 Os demais estabelecimentos dos 

contribuintes localizados no território mato-grossense, independentemente 

do respectivo enquadramento em qualquer das hipóteses arroladas nos 

artigos 428 e 429, ficam, igualmente, obrigados ao uso de EFD, observado 

o disposto neste artigo. (...) § 4° É vedado interromper o uso da EFD 

depois de iniciada a sua utilização, sendo obrigatório àquele que a utilizar 

continuar dela fazer uso, ainda que sobrevenha alteração da faixa de 

faturamento, hipótese em que são inaplicáveis os §§ 1° a 3° deste artigo. 

(...) Conclui-se, portanto, que após iniciada sua utilização, o contribuinte 

está obrigado a continuar a fazer uso dela, independentemente da 

alteração da faixa de faturamento. Insurge-se ainda o requerente, quanto 

ao suposto equívoco na capitulação lançada no Aviso de Cobrança 

Fazendária, alegando que a infração aplicada é capitulada no artigo 45, 

inciso VII, alínea “a-1”, da Lei 7.098/98 (falta de entrega da Guia de 

Informação e Apuração do ICMS (GIA)), contudo, o objeto da cobrança 

versa sobre a ausência de entrega da EFD – Escrituração Fiscal Digital, 

cuja penalidade está prevista noutro inciso do mesmo artigo, qual seja o V, 

alínea ‘r’, da Lei 7.098/98. Ocorre que as penalidades pertinentes à Guia 

de Informação e Apuração do ICMS, aplicam-se, também, em relação à 

entrega dos arquivos digitais referentes à escrituração fiscal digital, 

conforme estabelece o § 25, do inciso X do artigo 45, a seguir transcrito: § 

25 Sem prejuízo do disposto no § 21, ressalvada expressa disposição em 

contrário, as penalidades pertinentes à Guia de Informação e Apuração do 

ICMS previstas neste artigo, inclusive em decorrência do disposto nos §§ 

17 a 19, aplicam-se, também, em relação à entrega dos arquivos digitais 

referentes à escrituração fiscal digital. (Acrescentado pela Lei 9.425/10) 

Sendo assim, não se evidencia qualquer prejuízo de defesa ao 

requerente, uma vez que a penalidade informada coincide com a 

penalidade aplicada a infração imposta no Aviso de Cobrança Fazendária 

nº 298328/1624/101/2017, consistente na ausência de apresentação da 

Escrituração Fiscal Digital – EFD a que está obrigado. Desse modo, não 

restou evidenciada qualquer nulidade na Notificação ou autuação do Aviso 

de Cobrança Fazendária nº 298328/1624/101/2017. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem 
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honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035190-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANO EPIFANIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

220 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1035190-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAXIMIANO EPIFANIO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. MAXIMIANO EPIFANIO DA 

SILVA ajuizou a Ação Ordinária de Pensão por Morte contra o Estado de 

Mato Grosso, objetivando a concessão da pensão vitalícia pela morte de 

sua ex-cônjuge Wanilce de Figueiredo Lima, ex-servidora estadual, 

retroativa à data de seu pedido administrativo, inclusive 13º salários, 

prestações vencidas e vincendas devidamente atualizadas, alegando a 

manutenção da relação conjugal mesmo após a separação judicial. Citado, 

o reclamado não compareceu na audiência inicial, mas apresentou defesa. 

Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, 

diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no 

artigo 345, inciso II, do CPC. Passa-se ao julgamento. A Lei Complementar 

nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

(Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 568/15) preleciona 

sobre a pensão: Art. 245. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: a) 

cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, 

com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira 

designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio 

de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 

524/14) (Redação original - c) O companheiro ou companheira designado 

que comprove união estável com entidade familiar;) d) a mãe e o pai que 

comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação 

judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14) 

(Redação original - d) A mãe e o pai que comprovam dependência 

econômica do servidor;) e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03) II – 

temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04) b) 

(revogado) (Revogado pela LC 197/04) c) o irmão órfão de pai e sem 

padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a 

invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio 

de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada 

pela LC 524/14) (Redação original - c) O irmão órfão de pai e sem 

padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a invalidez, 

que comprovem dependência econômica do servidor;) d) (revogado) 

(Revogado pela LC 124/03) § 1º A concessão da pensão vitalícia aos 

beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, 

exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e". 

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam 

as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais 

beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d". Art. 246. A pensão será 

concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem 

beneficiários da pensão temporária. É cediço que, em se tratando de 

pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da legislação que 

vigorava a época do óbito do servidor, conforme Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça, consoante a Súmula nº 340, verbis:"A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado." Extrai-se dos autos que a ex-servidora faleceu em 

03/06/2014; sendo declarado em sua certidão de óbito como estado civil 

“divorciada” e que deixou 02 filhos maiores e capazes (id. 26563340 e 

26563742) e bens a inventariar – Id. 10769356. A parte requerente 

protocolou administrativamente seu pedido de pensão de 

nº574955/2016/MTPREV, o qual foi negado, por ausência de previsão 

legal, através do Parecer jurídico nº 0858/DIPREV/COBE/GECON/2017 – Id. 

10769442, considerando a condição de ex-cônjuge do requerente e a 

ausência de comprovação de beneficiário de pensão alimentícia ou 

decisão judicial de reconhecimento de união estável. In casu, considera-se 

a legislação vigente em 03/06/2014 – data do óbito – sendo, portanto, o 

disposto na Lei Complementar nº 04/1990 e prevê a concessão de 

beneficio de pensão apenas cônjuge; a pessoa desquitada, separada 

judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; ou ao 

companheiro ou companheira designado que comprove união estável 

como entidade familiar, por meio de ação judicial. Foi realizada audiência 

de Instrução e Julgamento, contudo, não restou comprovada a união 

estável alegada pelo requerente por diversas contradições, dentre elas, 

pela afirmação de que não possuíam mesma residência, o requerente 

apenas dirigia-se até lá quando a ex servidora estava enferma e 

necessitava de ajuda para afazeres domésticos; por ausência de 

informação quanto a data aproximada da suposta reconstituição da 

relação conjugal, dentre outras. Portanto, a parte requerente não cumpriu 

com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no 

artigo 373, I, do CPC. A propósito: ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR 

MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. COMPANHEIRA.UNIÃO ESTÁVEL À DATA 

DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

DO ART. 217, I, “c”, DA LEI 8.112/90. A pensão por morte de servidor 

público é devida a companheiro (a) que comprove a existência de união 

estável, sendo presumida a sua dependência econômica, nos termos do 

art. 217, I, c da Lei 8.112/90. 2. Para tanto, há que restar comprovada a 

relação concubinária com intuitu familiae, isto é, aquela que apresenta 

convivência duradoura, pública, contínua e reconhecida como tal pela 

comunidade na qual convivem os companheiros, a partir da qual se 

presume a dependência econômica. 3. In casu, não restou comprovada a 

existência da união estável entre a autora e o servidor até a data do óbito 

deste, condição essencial para a concessão do benefício pleiteado. 

Não-preenchimento dos requisitos do art. 217, I, c da Lei 8.112/90. Apelo 

i m p r o v i d o .  ( T R F - 4 -  A C :  5 0 0 7 8 4 8 8 4 2 0 1 3 4 0 4 7 1 0 1  R S 

5007848-84.2013.404.7101, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO 

CAMINHA, Data do Julgamento: 26/10/2016, QUARTA TURMA) Assim, não 

há que se falar em pensão por morte ao beneficiário diante da taxatividade 

da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar, usurpando 

função do Poder Legislativo. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. E por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. DA SILVA SERVICE - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001014-55.2019.8.11.0001 INTERESSADO: W. A. DA SILVA SERVICE - 

ME REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 
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SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por W. A. DA SILVA 

SERVICE - ME em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando o 

recebimento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

59.880,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais), por ter tido seu 

nome divulgado no site da prefeitura de Cuiabá como investigada no 

processo de intervenção da concessionária CAB, acarretando, 

supostamente, perda de contratos de prestação de serviços com outras 

empresas, gerando prejuízos de ordem financeira. A requerente alega que 

prestava serviços à concessionária CAB há aproximadamente três anos 

e, na data de 02/05/2016, a prefeitura de Cuiabá divulgou em seu site 

oficial o início da intervenção da CAB, após conclusão da comissão que 

realizou auditoria em desfavor da concessionária. No deslinde do texto da 

notícia, dentre algumas irregularidades apontadas, foi citado o nome da 

empresa requerente, informando tratar-se de empresa prestadora de 

serviço com a CAB e possivelmente envolvida com algumas 

irregularidades. Afirma a requerente que após a divulgação da notícia, 

outros sites de notícias do Estado de Mato Grosso também a divulgaram, 

propagando rapidamente as informações apontadas pelo requerido, 

acarretando a rescisão de contratos de prestação de serviço com alguns 

clientes, gerando prejuízos de ordem financeira e moral. Diante dos fatos, 

pugna pela condenação do requerido ao pagamento do valor R$ 59.880,00 

(cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais) a título de danos morais. 

Citado, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade 

civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do 

risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece 

que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Desse modo, 

despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente público para a 

configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o 

fato lesivo e o dano experimentado. Da análise do conjunto probatório 

verifica-se que a notícia foi publicada após extensa investigação 

administrativa realizada na concessionária CAB por intermédio do Decreto 

5.923/2015, que instituiu a Comissão Especial de Auditoria comprovada 

pelo requerido. A empresa requerente restou apontada como investigada 

após a suspeita de possíveis irregularidades justificadas pelos fatos 

abaixo elencados, quais sejam: - Recebimento de pagamentos da CAB 

sem a devida comprovação de prestação de serviços; - Apresentação de 

proposta técnica e comercial à CAB em data anterior a sua constituição; - 

Contratada pela CAB com contratos milionários e uma semana após sua 

criação; -Empresa requerente não estava localizada, de fato, no endereço 

constante no contrato social, dentre outras. Restou comprovado nos 

autos que, diante da suspeita, durante a elaboração da Auditoria Especial, 

o ente público, por duas oportunidades, id. 21186206, pág. 08, oficiou a 

empresa requerente para apresentar documentos e esclarecimentos no 

intuito de auxiliar a comissão de Auditoria, mas a empresa quedou-se 

inerte, concorrendo para a inclusão de seu nome na veiculação da notícia 

de irregularidades que justificaram a intervenção da concessionária. 

Destaca-se, portanto, que restou caracterizada, no caso em análise, uma 

excludente da responsabilidade objetiva do requerido, uma vez que 

comprovada a culpa concorrente do requerente. Do conjunto 

comprobatório, não é possível fixar sequer o dano, além do nexo de 

causalidade, pois não há como afirmar que, de fato, o dano ocorreu, qual 

seja, a suposta perda de contratos e, assim sendo, se foi evidentemente 

causado da forma como exposto na inicial, ou seja, em decorrência da 

notícia publicada. Não há qualquer documento que aponte rescisão de 

contratos de prestação de serviço ou que ligue a decadência financeira 

da empresa à notícia publicada pelo ente público, provas que poderiam ter 

sido facilmente produzidas pela requerente. Nessa circunstância, a 

ausência de prova capaz de identificar o dano e imputar a causa do 

“suposto dano” noticiado a atuação do ente público, responsabilizando-o 

extra patrimonialmente. Sabe-se que, para ocorrer o dever do ente público 

de indenizar, o requerente deve comprovar o dano e que a conduta deste 

foi a única causa do evento danoso, até mesmo porque a 

responsabilidade do ente público pode ser afastada quando restar 

provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiros, como é o caso dos autos. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012019-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012019-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO JOSE DE CAMPOS 

REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme art. 38, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 27, da 

Lei n. 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Passa-se ao julgamento. 

BENEDITO JOSE DE CAMPOS, ajuizou a ação contra o INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, almejando “seja declarado o direito do autor 

de integrar a carreira dos servidores do INTERMAT, assim como declarar 

sua estabilidade no serviço público, determinando que o réu promova o 

efetivo enquadramento do autor na carreira do INTERMAT, em respeito ao 

que determina a lei complementar n. 36 de 11 de outubro de 1995.” Alega o 

requerente que, em 01/09/1981, ingressou na carreira de topógrafo junto a 

CODEMAT, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

sociedade de economia mista. Durante a vigência de seu vínculo, em 

10/1995, foi promulgada a lei Complementar nº 36/95 que determinou a 

extinção da CODEMAT, bem como a criação da INTERMAT, autarquia 

vinculada a Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, com 

personalidade jurídica de direito público e que assumiu algumas das 

atribuições da referida empresa. A controvérsia em análise se resume a 

apurar se assiste à parte reclamante o direito ao reconhecimento de 

vínculo estatutário e efetivo estendido a autarquia INTERMAT, a fim de 

condenar a parte ré a reconhecer sua estabilidade, bem como promover 

seu enquadramento funcional. O requerente colaciona aos autos sua ficha 

de empregado junto a CODEMAT, devidamente registrado junto ao 

Ministério do Trabalho, id. 13548943 De pronto, constata-se a 

incompetência deste Juízo em razão da matéria versada neste feito. 

Ademais, a partir de todo o conjunto probatório e o entendimento de que 

CODEMAT, origem do vínculo a que se busca o reconhecimento, é 

entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sociedade de 

economia mista, razão pela qual a contratação inicial do requerente 

ocorreu pelo regime da CLT, para o exercício de cargo em comissão pela 

CODEMAT. Sendo, pois, contratual o regime jurídico de seu quadro de 

pessoal, as lides entre os empregados de empresas privadas e as 

respectivas entidades devem ser processadas e julgadas pela Justiça do 

Trabalho, conforme se evidencia pelo disposto no art. 114, I da 

Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 45/2004: “Art. 114. 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I – as ações oriundas 

da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.” (g.n.) A propósito do tema, pertinente consignar 

que, com o advento da Emenda Constitucional 45/04, a competência da 

Justiça do Trabalho foi ampliada, passando a englobar, entre outras, as 

ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 

público externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nesses termos, 

considerando que a incompetência em razão da matéria é de natureza 
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absoluta, passível de ser declarada de ofício a qualquer tempo, 

RECONHECE-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

presente demanda e, como corolário, JULGA-SE EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000374-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000374-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência Antecipada” proposta por SONIA ALVES DE OLIVEIRA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando a anulação do ato 

administrativo que determinou a realização de desconto sobre seu 

subsídio a título de ressarcimento ao do pagamento retroativo de elevação 

de nível ao erário, no valor de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), bem 

como a abstenção do ente público em efetuar qualquer outro desconto a 

título de ressarcimento ao erário relativo ao pagamento supostamente 

errôneo, sem que anteriormente haja a comprovação da má-fé da 

requerente. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. Narra a reclamante que, na data de 23/10/2017, por intermédio 

da Portaria nº 569-EM/2017/GS/SME, foi deferida sua elevação de nível 

com efeitos retroativos a data de 03/02/2017, o que gerou um crédito em 

favor da requerente no valor de R$ 2.080,09 (dois mil e oitenta reais e 

nove centavos). Contudo, na data de 07/12/2017, a reclamada publicou a 

Portaria nº 658-EM/2017/GS/SME revogando a portaria anterior e, já no 

mês de 01/2017, no intuito de reaver o pagamento errôneo retroativo de 

elevação de nível, promoveu o primeiro desconto (1/15) no subsídio da 

reclamante no valor de R$ 138,67 (cento e trinta e oito reais e sessenta e 

sete centavos). A pretensão autoral limita-se à anulação do ato 

administrativo que determinou os descontos, não havendo qualquer pedido 

em relação a restituição de qualquer valor. É cediço que a autotutela 

administrativa consiste no poder da Administração Pública rever seus 

próprios atos, seja em decorrência de vícios de legalidade ou por motivos 

de conveniência e oportunidade, sem que necessite recorrer ao Judiciário 

para tanto. Entretanto, este poder deve ser utilizado de forma a respeitar 

os direitos adquiridos, o tema foi sumulado pelo STF: “Sumula 473: A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” Com isso, a Administração Pública, pode, valendo-se de seu 

dever-poder de autotutela, corrigir o ato e suspender o pagamento 

indevido, porém, se as verbas foram recebidas de boa-fé, não é cabível o 

ressarcimento ao erário, em razão do seu caráter alimentar. Neste sentido, 

segue jurisprudência: “SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO A MAIOR DE 

VENCIMENTO. DOBRO. DISCREPÂNCIA EXORBITANTE. RESTITUIÇÃO DE 

VALORES RECEBIDOS. MÁ-FÉ. MANIFESTA. A Administração Pública, 

constatando o pagamento de vencimento a maior, a servidor público, pode 

e deve, valendo-se de seu Poder-dever de Autotutela, corrigir o ato e 

suspender o pagamento indevido. Se servidor público tiver auferido de 

boa-fé verbas indevidamente vertidas, por erro da Administração Pública, 

não será cabível o ressarcimento ao erário, mormente diante da natureza 

alimentar desses valores. É nesse sentido a jurisprudência deste e. 

Tribunal de Justiça e do c. STJ, que definiu a questão, inclusive, em sede 

de procedimento de recurso repetitivo. Todavia, caracterizada a má-fé do 

servidor ao receber os valores indevidos, é lícita a determinação de 

ressarcimento ao Erário, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso 

de apelação conhecido e não provido. (TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140111770235 (TJ-DF), Orgão Julgador 6ª Turma Cível, Publicado no 

DJE : 16/02/2016 . Pág.: 314, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE 

BRITO)” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandado de segurança n. 

256.641/DF, Pleno, de Relatoria do Ministro Eros Grau, DJU de 22.02.2008, 

firmou entendimento de que a reposição ao erário dos valores 

indevidamente pagos a servidores, por erro da Administração, seriam 

insuscetíveis de cobrança quando verificada a presença, concomitante, 

dos seguintes requisitos: I - Presença de boa-fé do servidor; II – Ausência, 

por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da 

vantagem impugnada; III – Existência de dúvida plausível sobre a 

interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da 

edição do ato que autorizou o pagamento de vantagem impugnada; IV – 

Interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 

Extrai-se dos autos que a Reclamada, através da Portaria nº 

569-EM/2017/GS/SME, deferiu elevação de nível com efeitos a partir de 

03/02/2017 (id. 11889078, pág. 03) à Reclamante. Ato seguinte, 

amparando-se no poder de autotutela, por meio de outra Portaria nº 

658-EM/2017/GS/SME) revogou os efeitos da elevação de nível 

anteriormente concedida (id. 11889082) e determinou o ressarcimento dos 

valores recebidos a maior, no total de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta 

reais), id. 11889078, por intermédio de descontos em folha de pagamento. 

Sendo válida a Portaria n. nº 658-EM/2017/GS/SME), são indevidos os 

valores retroativos relativos a elevação de nível. Contudo, devido a falha 

administrativa ocorrida, a devolução dos valores é indevida, dado que a 

servidora recebeu o valor em decorrência de ato administrativo, embora 

tenha sido posteriormente revogado. Ou seja, enquanto o ato era válido, 

produziu efeitos e o valor foi percebido de boa-fé. A propósito: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o 

entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta 

erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, 

cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e 

definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a 

boa-fé do servidor público".(Resp 1.244.182/PB, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 2. Todavia, in casu, o que 

aconteceu foi simplesmente erro no Sistema de Pagamentos do Ministério 

da Fazenda, e não interpretação errônea do texto legal. O Tribunal a quo 

expressamente registrou: '(...) o que houve, na verdade, foi um equívoco 

do Sistema de Pagamentos, do Ministério da Fazenda que, uma vez 

constatado, obriga a Administração Pública a saná-lo e a buscar a 

restituição da situação dos envolvidos ao seu status quo ante.' 3. Agravo 

Regimental provido." (STJ AgRg no REsp 1.278.089/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 

15/02/2013.)” (Grifei) Presente a boa-fé, o ressarcimento ao erário é 

indevido, sendo, portanto, necessária a anulação do ato administrativo que 

determinou a restituição dos valores descontados dos proventos da 

Reclamante. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DETERMINAR a anulação do ato administrativo 

de realização de desconto sobre o subsídio da parte reclamante a título de 

ressarcimento ao erário, em decorrência da Portaria nº 

658-EM/2017/GS/SME; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] (Precedente: STJ RECURSO REPETITIVO - REsp 1244182/PB, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/10/2012, DJe 19/10/2012) .

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007759-62.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007759-62.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLA 

DUARTE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por CARLA DUARTE, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde postula pela incorporação do 

percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, 

relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de 

alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. Fundamento e decido. O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. Contudo, verifica-se dos autos 

que a relação jurídica da autora com a Administração foi por meio de 

contrato temporário, não se aplicando, portanto, o direito pleiteado. A 

contratação temporária fora das hipóteses legais acarretam outras 

consequências ao agente político ou público, bem como ao próprio Estado, 

todavia, entre elas não está a de pagar defasagem remuneratória 

decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor– 

URV. Com efeito, quando se celebra contrato de prestação de serviços, 

neste estabelece-se o valor da contraprestação, que não guarda qualquer 

relação com os subsídios pagos aos servidores públicos. Logo, nem de 

perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem 

remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade 

Real de Valor– URV, quando se cuida de contrato de prestação de 

serviços por tempo determinado.[1] Nessa sentido: (...) Servidor público 

cujo contrato é por tempo determinado não faz jus ao recebimento de 

valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de 

cruzeiros reais para URV. Sentença retificada. Apelação prejudicada. 

(TJ/MT,Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa 

necessária 164071/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 

julgamento em 5 de maio de 2015) Ainda que a parte requerente preste 

serviços por longos anos ao reclamado, não transmuda a natureza da 

relação, muito pelo contrário, aparentemente existe um descumprimento 

das disposições contidas no art. 37, X, da CF. Da análise do contexto 

probatório, observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da 

prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de 

Processo Civil, no sentido de comprovar o seu vínculo efetivo com o 

Estado, não trazendo quaisquer elementos a elidir essa informação. Além 

disso, não há documentação suficiente que comprove que o valor 

atribuído corresponda ao proveito econômico pretendido. Dessa feita, a 

Autora não tem direito à referida conversão monetária, pois começou a 

receber os seus vencimentos já convertidos, não havendo, por questão 

lógica, diferenças decorrentes de conversão monetária de remuneração 

em URV, padrão no qual jamais recebeu. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Apelação / Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012442-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012442-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: REINALDO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de cobrança” 

proposta por REINALDO BENEDITO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido no pagamento 

das horas extras sobre as horas normais trabalhadas, bem como horas 

extras em dobro dos dias trabalhados em feriados, ponto facultativo e 

domingos, além dos reflexos incidentes sobre o adicional noturno, terço de 

férias, 13º salário, e demais verbas de natureza salarial. Em síntese, a 

parte autora narra que é servidor público do Estado, a serviço do Grupo 

de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, que labora em postos 

de fiscalização em regime de plantão, por 24h ininterruptas, 10 dias por 

mês e folgam em dobro, iniciando-se a jornada às 8h e se encerrando às 

8h da manhã seguinte. Narra que o regime de trabalho ordinário 

compreende 40 h semanais, de um total de 120 h mensais, todavia, em 

plantão exerce 240 h de labor em 10 dias, sem receber as horas extras e 

adicionais devidos, portanto, requer o pagamento da diferença salarial 

devida pelo requerido. Citado, o Estado não apresentou contestação ou 

compareceu em audiência de conciliação. Diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Pois bem. A parte requerente invocou a Lei 

Complementar n. 04/90, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Estaduais, onde prevê o seguinte, em seu art. 94: “Art. 92 O 

serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% 

(cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.” Reproduzo 

os dispositivos constitucionais aplicáveis à hipótese pretendida: “Art. 7º 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho 

noturno superior à do diurno; (...) XIII - duração do trabalho normal não 

superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho; (...) XVI - remuneração do serviço 

extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; 

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º 

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 

7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo 

a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza 

do cargo o exigir. § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, 

os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 

remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 

verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 

qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. § 8º A remuneração dos 

servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos 

termos do § 4º”. Em exordial, o requerente trouxe documentações 

comprovando somente a designação para a realização das jornadas 
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elencadas, o nome dos servidores escalados, a legislação vigente e o 

parecer do Tribunal de Contas do Estado, contendo a auditoria operacional 

dos Postos Fiscais do Estado. Entretanto, não há como verificar se o 

Estado deixou de pagar os adicionais que seriam devidos ou se o salário 

percebido pelo autor já abarcava a condição de serviço. Não há como 

mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as 

jornadas de trabalho, o descanso noturno, intervalos para refeições e, por 

consequência, se seriam devidas as horas extras e horas extras em 

dobro, como seriam seus cálculos e a incidência dos demais reflexos 

remuneratórios. Portanto, as alegações feitas e os documentos elencados 

são insuficientes para demonstrar o direito postulado. A prova documental 

seria o meio para demonstrar os direitos que o autor deduz em juízo. 

Frente ao exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000862-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GABRIEL NASCIMENTO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000862-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER GABRIEL 

NASCIMENTO PINTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por WALTER GABRIEL DO 

NASCIMENTO PINTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a quantia correspondente à correção monetária do valor 

reconhecido e quitado administrativamente pelo requerido, no montante de 

R$ 29.333,49 (vinte e nove mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e 

nove centavos). Citado, o reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Decido. Primeiramente, 

REJEITA-SE a preliminar invocada pela parte reclamada, quanto à 

necessidade de liquidação, uma vez que o valor determinado pela parte 

requerente é líquido e certo, e não supera o teto deste juizado, não 

havendo falar em liquidação. Consoante Enunciado n° 5, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso (Aprovado no XIII Encontro – Cuiabá/DJe de 

05/09/2014) e precedentes da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, não é ilíquida a sentença condenatória por 

soma, que, para execução, fica na dependência de elaboração de 

cálculos aritméticos simples, acompanhados do respectivo demonstrativo. 

(TRU/MT, RI 1572/2014, Rel. Des. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 

06/05/2015). Na espécie, a matéria não ostenta complexidade capaz de 

afastar a apreciação deste Juízo, de modo que em eventual procedência, 

a sentença estabelecerá os parâmetros para apresentação do cálculo no 

momento da fase de execução, estando, portanto, revestida de liquidez. 

Passo ao julgamento. Afirma o autor receber pensão por morte de seu 

genitor, soldado da Polícia Militar, e que, ao constatar que o benefício lhe 

era repassado estava defasado, protocolou pedido administrativo visando 

a revisão do benefício e o pagamento da quantia retroativa apurada 

durante a percepção da pensão. Informa que o requerimento 

administrativo foi deferido pelo ente público, contudo, a quantia retroativa 

reconhecida e devolvida pelo órgão não foi corrigida monetariamente, 

razão pela qual requer, por essa via, a condenação do requerido ao 

pagamento do valor correspondente à atualização do crédito. Da análise 

dos documentos que acompanham a exordial, extrai-se que a Secretaria 

de Estado de Administração, em 06/11/2013, apurou o saldo da diferença 

a ser paga ao pensionista em R$ 45.619,09 (quarenta e cinco mil 

seiscentos e dezenove reais e nove centavos), cujos cálculos 

compreenderam o período de 10/2006 a 04/2013, sem a incidência de 

correção monetária. Assiste razão o requerente, pois é devida a 

incidência de correção monetária sobre a restituição das importâncias que 

lhe foram pagas, extemporaneamente, a título de complemento de pensão. 

A correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo 

simples recomposição desta, que nada acrescente, apenas preserva o 

seu valor, a fim de evitar uma perda. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. 

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO 

EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO 

EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI 

COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO 

INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO 

RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE 

DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 

1.002.932/SP). (...) . 3. A correção monetária plena é mecanismo mediante 

o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da 

moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo 

certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não 

constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se 

evita. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.524 - DF (2009/0042131-8)). No 

tocante ao dano moral pleiteado, não identifico os requisitos da 

responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causalidade, mormente o 

alegado dano. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o ESTADO 

DE MATO GROSSO ao pagamento do valor de R$ 29.333,49 (vinte e nove 

mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), acrescido 

de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, a partir da citação, e correção monetária calculada com 

base no IPCA-E, da data da propositura da ação; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registra no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DE ABREU OAB - TO6677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000823-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERT DE CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária 

ajuizada por ROBERT DE CARVALHO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando decisão judicial que lhe assegure a nomeação e 

posse em cargo público. O requerente alega que foi classificado no 

concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico 

da Área Instrumental, na 550ª colocação, sendo que o certame ofertava 

42 (quarenta e duas) vagas, cuja vigência era de 02 (dois) anos. Aduz 

que, após transcorrido quase 05 (cinco) anos da vigência do certame, o 

requerido ofertou vagas para o cargo que concorreu o Autor, 

contratando, inclusive, empresas terceirizadas para a prestação de 
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serviços na área de tecnologia da informação. Alega que o ente público 

mantém contratações temporárias precárias em detrimento dos 

classificados no certame constituindo-se indevida admissão que deve ser 

rechaçada pelo Judiciário. Tutela antecipatória indeferida. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Decido. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Afasto a preliminar suscitada pelo 

requerido de falta de interesse do autor ante a homologação do certame 

em 2014, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Passa-se a apreciação. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi classificado no 

certame fora do número de vagas. Nessa condição o candidato integra o 

cadastro de reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a 

Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a 

possibilidade de, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, o requerente possuía mera expectativa 

de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados 

dentro do número de vagas do concurso, pois de acordo com o Edital nº 

05/2009 foram disponibilizadas 42 (vinte e cinco) vagas para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental. É assente nos tribunais superiores o 

entendimento de que a aprovação em concurso público em posição 

classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao 

referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa 

de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública[1]. O concurso do Edital nº 05/2009 prestado pelo 

Requerente era para cargo efetivo de Técnico da Área Instrumental, não 

se confundindo com certames simplificados que se destinam à 

contratação para suprir necessidade temporária excepcional de interesse 

público, tampouco com a contratação de empresas terceirizadas para 

prestação de serviços. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento 

de que a contratação precária de agentes públicos somente configura 

preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA 

DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISÊNCIA DE CARGO 

EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE 

PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

(STF. ARE 768267 AL, Relatora: Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, 

DJE 08/11/2013). Ainda que Autor não tivesse demonstrado a existência 

de cargo efetivo vago de Técnico da Área Instrumental de modo a 

evidenciar a sua preterição, o fato que conduz à improcedência da ação 

diz respeito à validade do concurso, que foi homologado em 2010 

encerrando sua vigência em 2014, por ter sido prorrogado, de modo que a 

presente pretensão protocolada em 2019 não encontra guarita. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Este Supremo Tribunal Federal já assentou que candidato 

aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero 

detentor de expectativa de direito à nomeação. [MS 31.732 ED, rel. min. 

Dias Toffoli, 1ª T, j. 3-12-2013, DJE 250 de 18-12-2013.]

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA CRISTINA BOEHLER IGLESIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000110-69.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NORMA CRISTINA BOEHLER 

IGLESIAS ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação proposta por NORMA CRISTINA 

BOELHER IGLESIAS ARAUJO em desfavor do MTPREV - MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão 

da aposentadoria especial com paridade e proventos integrais por ter 

completado 26 anos de tempo total de contribuição, sendo mais de 15 

dentro do sistema penitenciário. Citado, o Estado de Mato Grosso não 

compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A requerente, servidora pública lotada na 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no cargo de Agente 

do Sistema Penitenciário (Certidão de Vida Funcional - id. 11436462), 

insurge-se contra o Parecer n° 11221/2017/MTPREV (id. 11436645 - Pág. 

2), alegando que, apesar de exercer atividade especial e ter completado 

26 anos de tempo total de contribuição, sendo mais de 15 dentro do 

sistema penitenciário, teve o seu pedido de aposentaria especial 

indeferido. No âmbito do Estado de Mato Grosso a aposentadoria especial 

dos integrantes das carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário 

está disciplinada na Lei Complementar nº 401/2010, que dispõe: Art. 1º 

Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 

4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado 

atividade de risco. Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados 

voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de 

contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. Parágrafo único. O 

servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC 524/14) 

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos 

cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada 

voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de 

efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado 

pela LC 558/14) Observa-se que, em consulta ao site da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC nº 558/14, cujo teor 

acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2º da LC nº 

401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa parlamentar 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lc-558-2014.pdf). O 

Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa 

parlamentar que, a exemplo da LC nº 558/14, tratam do regime jurídico dos 

servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO 

PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 

OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, 
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§ 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por 

outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do 

processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos 

Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma 

impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão 

funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a 

entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria 

claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva 

legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se 

julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 8/4/05). Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de 

concessão de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação 

em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime 

jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica 

do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. 

Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita 

observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via 

transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011 Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, a normativa 

que disponha sobre regime previdenciário dos servidores públicos é de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A inserção do parágrafo único 

ao art. 2º da LC nº 401/2010, por meio da LC nº 558/14, está diretamente 

relacionada ao regime jurídico dos servidores estaduais uma vez que trata 

da aposentadoria de servidor público com impacto de natureza financeira. 

No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular 

a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo em 

torno do assunto reservado”. E complementam que “(...) o controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, 

fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma 

questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à 

constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à 

apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se 

trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica 

objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos 

litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito 

do silêncio das partes.”. (G.n.) Desse modo, em sede do controle difuso 

de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa 

quanto ao parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescido por 

meio da LC nº 558/14, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo. A inconstitucionalidade da norma legal 

que reduziu o prazo de efetivo exercício em cargo de natureza 

estritamente policial de 20 para 15 anos para os profissionais (policial civil, 

os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo) do 

sexo feminino conduz à improcedência do pedido, em razão da ausência 

do requisito legal para concessão da aposentadoria especial. Diante do 

exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 

39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, 

e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2º 

da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por VANIA 

PEREIRA DE SOUZA em desfavor da MTPREV - MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, e extingue-se o 

processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000479-63.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIMEIRE ELIANA MADEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS C/C OFERECIMENTO DE CAUÇÃO 

REAL” proposta por ROSIMEIRE ELIANA MADEIRA PEREIRA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da 

aposentadoria especial com paridade e proventos integrais por ter 

completado 25 anos de contribuição prestados exclusivamente na Polícia 

Civil e 07 meses e 19 dias averbado em seus assentamentos funcionais. 

Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A requerente, 

servidora pública lotada na Gerência Estadual da POLINTER, no cargo de 

Escrivã de Polícia (Certidão de Vida Funcional - id. 16750970), insurge-se 

contra o Parecer n° 234/2018/SGP/SEGES (id. 12082327 pg. 8), alegando 

que, apesar de exercer atividade especial e ter completado 25 anos de 

contribuição prestados em cargo de natureza estritamente policial, teve o 

seu pedido de aposentaria especial indeferido. Primeiramente, o princípio 

da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da 

norma geral. Desta feita, a existência de Lei complementar Estadual 

específica ao caso em tela frustra a aplicação de lei geral. Por isso, 

afasta-se a aplicação da Lei Federal 51/1985. Isto posto, no âmbito do 

Estado de Mato Grosso a aposentadoria especial dos integrantes das 

carreiras dos Policiais está disciplinada na Lei Complementar nº 401/2010, 

que dispõe: Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos 

termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os 

ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de 

policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo 

exercício seja considerado atividade de risco. Art. 2º O policial civil, os 

servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão 

aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 

(trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) 

anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, 

fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data 

e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência 

de transformação ou reclassificação do cargo ou função. Parágrafo 

único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 
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exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que 

opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 

equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 

exigências para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC 

524/14) Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de 

quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será 

aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e 

cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 

(quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente 

policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na 

mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em 

decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. 

(Acrescentado pela LC 558/14) Observa-se que, em consulta ao site da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC nº 558/14, cujo 

teor acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2º da 

LC nº 401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa 

p a r l a m e n t a r 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lc-558-2014.pdf). O 

Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa 

parlamentar que, a exemplo da LC nº 558/14, tratam do regime jurídico dos 

servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO 

PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 

OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, 

§ 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por 

outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do 

processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos 

Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma 

impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão 

funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a 

entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria 

claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva 

legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se 

julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 8/4/05). Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de 

concessão de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação 

em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime 

jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica 

do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. 

Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita 

observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via 

transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011 Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, a normativa 

que disponha sobre regime previdenciário dos servidores públicos é de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A inserção do parágrafo único 

ao art. 2º da LC nº 401/2010, por meio da LC nº 558/14, está diretamente 

relacionada ao regime jurídico dos servidores estaduais uma vez que trata 

da aposentadoria de servidor público com impacto de natureza financeira. 

No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular 

a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo em 

torno do assunto reservado”. E complementam que “(...) o controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, 

fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma 

questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à 

constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à 

apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se 

trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica 

objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos 

litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito 

do silêncio das partes.”. (G.n.) Desse modo, em sede do controle difuso 

de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa 

quanto ao parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescido por 

meio da LC nº 558/14, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo. A inconstitucionalidade da norma legal 

que reduziu o prazo de efetivo exercício em cargo de natureza 

estritamente policial de 20 para 15 anos para os profissionais (policial civil, 

os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo) do 

sexo feminino conduz à improcedência do pedido, em razão da ausência 

do requisito legal para concessão da aposentadoria especial. Diante do 

exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 

39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, 

e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2º 

da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por VANIA 

PEREIRA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e 

extingue-se o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003367-39.2017.8.11.0001 REQUERENTE: VANIA PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de reclamação proposta por VANIA PEREIRA DE SOUZA em 

desfavor do MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a concessão da aposentadoria especial com 

paridade e proventos integrais por ter completado 28 anos de tempo total 

de contribuição, todos laborados dentro do sistema penitenciário. Citado, o 

requerido não compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 769 de 779



realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. A requerente, servidora pública lotada na 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no cargo de Agente 

do Sistema Penitenciário (Certidão de Vida Funcional - id. 11115094 pg. 7), 

insurge-se contra o Parecer n° 11335/2017/MTPREV (id. 11115094 pg. 8), 

alegando que, apesar de exercer atividade especial e 28 anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, teve o seu pedido de 

aposentaria especial indeferido. No âmbito do Estado de Mato Grosso a 

aposentadoria especial dos integrantes das carreiras dos Profissionais do 

Sistema Penitenciário está disciplinada na Lei Complementar nº 401/2010, 

que dispõe: Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos 

termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os 

ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de 

policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo 

exercício seja considerado atividade de risco. Art. 2º O policial civil, os 

servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão 

aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 

(trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) 

anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, 

fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data 

e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência 

de transformação ou reclassificação do cargo ou função. Parágrafo 

único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 

exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que 

opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 

equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 

exigências para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC 

524/14) Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de 

quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será 

aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e 

cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 

(quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente 

policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na 

mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em 

decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. 

(Acrescentado pela LC 558/14) Observa-se que, em consulta ao site da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC nº 558/14, cujo 

teor acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2º da 

LC nº 401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa 

p a r l a m e n t a r 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lc-558-2014.pdf). O 

Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa 

parlamentar que, a exemplo da LC nº 558/14, tratam do regime jurídico dos 

servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO 

PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 

OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, 

§ 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por 

outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do 

processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos 

Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma 

impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão 

funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a 

entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria 

claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva 

legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se 

julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 8/4/05). Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de 

concessão de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação 

em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime 

jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica 

do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. 

Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita 

observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via 

transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011 Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, a normativa 

que disponha sobre regime previdenciário dos servidores públicos é de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A inserção do parágrafo único 

ao art. 2º da LC nº 401/2010, por meio da LC nº 558/14, está diretamente 

relacionada ao regime jurídico dos servidores estaduais uma vez que trata 

da aposentadoria de servidor público com impacto de natureza financeira. 

No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular 

a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo em 

torno do assunto reservado”. E complementam que “(...) o controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, 

fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma 

questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à 

constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à 

apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se 

trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica 

objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos 

litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito 

do silêncio das partes.”. (G.n.) Desse modo, em sede do controle difuso 

de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa 

quanto ao parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescido por 

meio da LC nº 558/14, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo. A inconstitucionalidade da norma legal 

que reduziu o prazo de efetivo exercício em cargo de natureza 

estritamente policial de 20 para 15 anos para os profissionais (policial civil, 

os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo) do 

sexo feminino conduz à improcedência do pedido, em razão da ausência 

do requisito legal para concessão da aposentadoria especial. Diante do 

exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 

39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, 

e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2º 

da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por VANIA 

PEREIRA DE SOUZA em desfavor da MTPREV - MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, e extingue-se o 

processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504689-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NAILTON SIRQUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504689-25.2015.8.11.0001 REQUERENTE: NAILTON SIRQUEIRA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de pedido de cumprimento 

de sentença condenatória de obrigação de pagar, na qual a parte 

exequente postula o pagamento do valor de R$ 278.690,53 (duzentos e 

setenta e oito mil seiscentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), 

consoante planilha de cálculo juntada no id. 16906587. Intimado, o 

executado não opôs embargos, conforme vemos da certidão colacionada 

no id. 22260018. DECIDO. Analisando os cálculos da parte exequente, 

verifica-se que estes foram elaborados de acordo com os parâmetros 

indicados pela Turma Recursal Única no v. acórdão de id. 14990481. 

Desse modo, ACOLHE-SE como correto para torná-los líquidos, certos e 

exigíveis. A par disso, detalhe importante a ser considerado na análise do 

caso é o dever de observância do teto dos Juizados Especiais, 

estabelecido em 60 (sessenta) salários mínimos na data da propositura da 

demanda. Partindo dessa premissa aliado ao entendimento de que a Lei 

dos Juizados Especiais tem aplicação subsidiária às ações que tramitam 

no Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 27, da Lei 12.153/2009), 

deve-se aplicar ao caso o art. 3º, parágrafo 3º, da Lei 9.099/1995, que 

dispõe que "A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em 

renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, 

excetuado a hipótese de conciliação". A propósito, segue a jurisprudência: 

“JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VALOR DE 

ALÇADA. RENÚNCIA TÁCITA AO EXCEDENTE. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. 

JULGAMENTO ULTRA PETITA. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao 

optar o demandante pelo ajuizamento da lide perante o Juizado Especial, 

presume-se a sua renúncia quanto aos valores sobrepujantes ao teto de 

alçada, consoante dicção do § 3º do art. 3º da Lei nº. 9.099/95, 

subsidiariamente aplicável no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda 

Pública, por força do disposto no art. 27 da Lei nº. 12.153/2009, de modo 

que não se mostra nula, por tal motivo, a sentença que veicula 

condenação excedente, a reclamar simples decote. Preliminar de nulidade 

afastada. 2. Os pressupostos processuais, dentre os quais se acha a 

competência do Juízo, devem ser sindicados por ocasião da propositura 

da demanda, de sorte que o pedido, para fins de adequação ao valor de 

alçada legalmente estipulado, deve ser balizado pelo salário mínimo vigente 

em tal marco temporal. 3. Tendo a sentença olvidado de reconhecer a 

renúncia, tacitamente manifestada pelo demandante, relativa aos valores 

que extrapolam o teto de alçada do Juizado Especial Fazendário, ressai 

configurado o julgamento ultra petita, tendo lugar o decote do montante 

havido como excedente, em sede de recurso inominado, a fim de ajustar o 

provimento condenatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, 

para decotar o valor da condenação, de modo a ajustá-lo ao teto de 

alçada do Juizado Especial de Fazenda Pública, verificado no momento da 

propositura da ação”. (TJ-DF - ACJ: 20130111833386 DF 

0183338-51.2013.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA 

JUNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

12/09/2014 . Pág.: 290) À vista disso, RECONHECE-SE, de ofício, a 

renúncia da requerente ao valor que exceder a 60 (sessenta) 

salários-mínimos (R$ 47.280,00) vigentes na data do ajuizamento da 

demanda (29/09/2015), que é o momento da fixação da competência do 

juízo. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o crédito de 60 (sessenta 

salários mínimos) correspondente ao valor de R$ 47.280,00 (quarenta e 

sete mil duzentos e oitenta reais), a ser corrigido e atualizado a partir da 

data do ajuizamento da ação, ou seja, 29/09/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006772-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006772-89.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANELISE FERNANDES PINTO DE 

ARRUDA REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA para RESTABELECIMENTO 

DE PENSÃO POR MORTE e PAGAMENTO DE RETROATIVO, com PEDIDO 

DE LIMINAR” proposta por Anelise Fernandes Pinto de Arruda em face da 

MTPREV e do ESTADO de MATO GROSSO, objetivando restabelecimento 

do pagamento do citado benefício de pensão por morte, a partir do mês de 

novembro de 2018. Citados, os Requeridos apresentaram contestação. 

DECIDO A falecida Maria Gregória Ramos de Oliveira era servidora 

aposentada do Estado de Mato Grosso lotada na SEDC/MT. A Lei 

Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, 

Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações 

Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e consolidada até a LC 

568/15) preleciona sobre a pensão por morte: Art. 245. São beneficiários 

das pensões: I – vitalícia: (...) II – temporária: a) os filhos até que atinjam a 

maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova 

redação dada pela LC 197/04) Redação anterior dada pela LC 124/03 – a) 

os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou se inválidos, enquanto 

durar a invalidez b) (revogado) (Revogado pela LC 197/04) Redação 

original - b) O menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de 

idade;(revogado) c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) 

anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem 

dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao 

reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14) Redação 

original - c) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos 

e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência 

econômica do servidor; d) (revogado) (Revogado pela LC 124/03) Em se 

tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época 

do óbito do segurado, consoante se infere do teor de sua Súmula de n.º 

340: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é 

aquela vigente na data do óbito do segurado”. No caso em tela, verifica-se 

que na Lei Complementar nº 04/1990, na data do óbito em 26/03/2009, o 

menor sob guarda já se encontrava excluído do rol de pensionistas 

temporários. Esta exclusão se deu por meio da Lei Complementar 

197/2004. Portanto, estando em vigor à época do óbito (2009), lei que não 

contemplava a situação à qual se encontra a requerente, este não faz jus 

a concessão do benefício pleiteado. Desta feita, ainda que se considere o 

posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação à 

concessão de pensão ao menor sob guarda, a requerente já atingiu a 

maioridade e não está mais abarcada pela situação que a manteve 

pensionista até então. A propósito: (...) 2. A concessão de benefício 

previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário 

preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 

340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão 

previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
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(...) 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao 

beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei 

previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar 

positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. (...)

(STJ RECURSO REPETITIVO REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 

07/08/2013) ADMINISTRATIVO. PENSÃO TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. 

FILHO MAIOR DE 21 ANOS. PRORROGAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO 

UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 222, IV, da Lei n. 8.112/90 

fixou como termo final para a pensão temporária a data em que o 

dependente atinge a maioridade, apresentado-se como única exceção a 

invalidez.2. Em face da ausência de previsão legal, mostra inviável a 

pretendida prorrogação do benefício previdenciário até que filho maior 

complete 24 anos de idade ou conclua o estudo universitário. 3. Recurso 

especial provido. (STJ REsp 1074181/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009) Assim, não há 

que se falar em pensão por morte ao beneficiário, diante da taxatividade 

da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, 

usurpando função do Poder Legislativo. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. E por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC; Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ROSA ORMOND OAB - MT0018163A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001360-85.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GENILZA MARIA DE OLIVEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora da UNEMAT, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se das contestações à arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Ademais, a UNEMAT alega ilegitimidade passiva. Fundamento e decido. A 

UNEMAT, por se tratar de uma fundação pública, ora integrante da 

Administração Pública Indireta, goza de personalidade jurídica própria, 

autonomia jurídica e financeira, consoante a Lei Complementar Estadual nº 

30, de 1993, sendo, portanto, dotada de patrimônio próprio e de autonomia 

de gestão. Sendo assim, tem legitimidade para figurar no polo passivo 

desta ação. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o quadro da 

Carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da 

Universidade do Estado de Mato Grosso foi reestruturado pela Lei 

Complementar nº 74/2000. A ação foi proposta no ano de 2016. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei Complementar nº 74/2000 e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025270-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTONN ALVES COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025270-73.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLEYTONN 

ALVES COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação 

declaratória de inexibilidade de contribuição previdenciária c/c restituição 

de valores proposta por CLEYTONN ALVES COSTA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração da função de dedicação exclusiva 

identificada como FDE. DIR. ESCOLA/PEB, bem como a restituição dos 

valores descontados acrescidos de juros e correção monetária no 

montante de R$ 2.712,75 (dois mil setecentos e doze reais e senta e cinco 

centavos). Citados, apenas o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação. Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I - 

ILEGITIMIDADE DO ESTADO Trata-se de pedido de restituição de 

contribuição previdenciária que abrange o período de 01/2016 a 06/2017, 

isto é, período posterior a janeiro/2015. Neste sentido, a Lei Complementar 

nº 560, de 31/12/2014, estabelece que o MT PREV é entidade autárquica 

com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Por sua vez, ao Estado de Mato Grosso atribui-se a 

legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

referente ao pedido ora tratado. II – MÉRITO Em síntese, diz o requerente 

que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre a remuneração da função 

de dedicação exclusiva identificada como FDE. DIR. ESCOLA/PEB no 

período de 01/2016 a 06/2017. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a remuneração da função de dedicação 

exclusiva identificada como FDE. DIR. ESCOLA/PEB (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir a parte 

requerente à soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre a remuneração da função de dedicação exclusiva 

identificada como FDE. DIR. ESCOLA/PEB no período de 01/2016 a 

06/2017, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040372-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSSON FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1040372-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALLYSSON FEITOSA TORQUATO 

SCORSAFAVA REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Anulatória proposta 

por ÁLLYSSON FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA em face do 

Município de Cuiabá, objetivando anulação do auto de infração de trânsito 

CBA0042485, cassando todos os seus efeitos. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. DECIDO A parte autora afirma que ao consultar 

seu cadastro no Detran/RO descobriu multa imputada pelo Município de 

Cuiabá - “Deixar de indicar c/ antec., med. gesto de braço/luz indicadora, 

mudança direção”. Alega que não foi notificado da autuação de modo que 

não pode apresentar defesa prévia e nem recurso. Sabe-se que a 

anulação de atos administrativos só é possível quando houver prova que 

induza a possibilidade de afastamento da presunção (relativa) de 

legitimidade e legalidade dos atos concernentes ao exercício do poder de 

polícia. Sem robusta prova não é possível à anulação do ato e de suas 

naturais consequências. A prova acerca da irregularidade na imposição 

da penalidade reclama o exame do processo administrativo que resultou 

na imposição, tanto para se avaliar se foi emitida após o prazo legal de 30 

(trinta) dias fixados em lei ou se não foi realizada a devidas notificação ao 

requerente. Não veio acompanhando a inicial nenhum documento que 

possa confirmar as alegações de insubsistência. É cediço que não se 

pode exigir da parte autora prova de fato negativo, contudo, nem mesmo 

comprovou o requerente que tenha solicitado administrativamente ao 

órgão autuador cópia do processo administrativo. Nesse sentido é a 

orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: EMENTA AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) 

FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. 

INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da prova é da parte 

autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os 

documentos necessários para o julgamento de seu processo. (...) 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 701377 AgR, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 

03-12-2012) (g.n.) Também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO –AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS 

–AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO 

INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito 

incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos 

mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 

Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da alegada 

tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e da 

exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. 

Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, 

de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser 

comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos 

elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o 

reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 
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honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001678-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DUTRA (EXEQUENTE)

RONI SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (EXECUTADO)

LUCIENI ALBERTINI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001678-23.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO ALVES DUTRA, RONI 

SILVA ALVES EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, LUCIENI ALBERTINI & CIA 

LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Cuida-se de “ação de indenização com pedido de dano material e moral” 

proposta por ANTONIO ALVES DUTRA e RONI SILVA ALVES em desfavor 

do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT e LUCIENI ALBERTINI & CIA LTDA - ME almejando o 

recebimento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 

160,00 (cento e sessenta reais) e morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), pela perda da chave e placa da motocicleta YAMAHA/FACTOR, 

cor vermelha, Placa: NJA6963, no pátio do DETRAN/MT. Os reclamantes 

alegam que, após a apreensão da motocicleta YAMAHA/FACTOR, cor 

vermelha, Placa: NJA6963 pela polícia militar, ela foi encaminhada ao pátio 

do DETRAN/MT, contudo, por deficiência de segurança, foram perdidas a 

chave e a placa, gerando prejuízos de ordem financeira e moral. Assim, a 

parte reclamante pleiteia a restituição das despesas geradas pela 

aquisição de nova placa e nova chave, bem como indenização a título de 

danos morais. Citados, os reclamados apresentaram contestação. 

DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Os reclamantes alegam que, na data de 

12/01/2018, RONI pilotava a motocicleta de propriedade de seu pai 

ANTONIO e foi parado em uma blitz da Polícia Militar quando teve a moto 

apreendida por não pagamento de débitos administrativos e fiscais. 

Conforme documentos comprobatórios a motocicleta foi apreendida e 

encaminhada ao pátio do DETRAN/MT por intermédio da empresa de 

transporte LUCIENI ALBERTINI & CIA LTDA - ME. Aduz a parte reclamante 

que após a regularização dos débitos, quando se dirigiu ao pátio do 

DETRAN para procedimentos de retirada, a moto encontrava-se sem placa 

e não foi localizada sua chave, sendo necessária a contratação de 

serviço de chaveiro para seu funcionamento, bem como a aquisição de 

nova placa. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado 

LUCIENI ALBERTINI & CIA LTDA - ME, posto que o veículo encontrava-se 

apreendido no pátio do DETRAN, bem como não há nos autos qualquer 

lastro probatório mínimo de que tenha sido a referida empresa causadora 

do dano, uma vez que é responsável apenas pelo reboque e transporte de 

veículos apreendidos até o pátio do DETRAN. Conforme Auto de 

Apreensão colacionado ao id. 14206831 era de conhecimento da 

autarquia estadual que a motocicleta havia sido apreendida acompanhada 

de sua chave e documento CRLV. Rejeitam-se as preliminares de 

ilegitimidade da reclamada DETRAN-MT bem como ausência de interesse, 

visto que os fatos ocorreram no pátio do DETRAN-MT. Passa-se à análise 

do mérito. O dano moral e material tem fundamento no artigo 5º, incisos V 

e X, da CF e a responsabilidade objetiva do Estado foi reconhecida no art. 

37, §6º, da CF. Jose dos Santos Carvalho Filho[1] ensina que a marca 

característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o 

lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do 

serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) 

ocorrência do fato administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. A 

Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva da pessoa 

jurídica de direito público, pelos danos sofridos, a relação de causa e 

efeito entre a atuação do agente público e o dano – nexo causal. Havendo 

rompimento do nexo e causalidade, a afastar a responsabilidade civil, 

quando a culpa for exclusiva da vítima ou de terceiro. (STJ AgRg no 

AREsp 631.698/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015) No caso, a ocorrência do 

fato administrativo se deu por omissão da reclamada no cuidado da 

motocicleta bem como de seus acessórios enquanto apreendida no pátio; 

o dano configura-se por a motocicleta não contar com todos os 

acessórios constantes quando da sua entrada no pátio; bem como o nexo 

causal decorre da omissão da reclamada DETRAN na vigilância do bem 

sob sua guarda ou a diligente identificação da ação danosa de terceiros 

contratados para realização de serviços no pátio onde ficam os veículos 

apreendidos. Com efeito, a solução do litígio não demanda maior esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

reclamado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Comprovado nos autos o nexo causal entre o fato lesivo e o dano no 

veículo de propriedade do reclamante, deve a reclamada ser 

responsabilizada, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 

1988, independentemente da existência de culpa. Segundo consta nos 

documentos fiscais não impugnados pela parte reclamada, as despesas 

relativas à aquisição de nova placa e chave somam o montante de R$ 

160,00 (cento e sessenta reais), id. 16064875, razão pela qual devem ser 

considerados como válidos para todos os efeitos legais. Poderia a 

reclamada se eximir ou, ao menos, atenuar sua responsabilidade sobre o 

referido ato, se comprovasse que o reclamante concorreu com culpa ou 

dolo para a consumação do evento danoso, o que não foi feito. Portanto, 

diante das provas dos autos, está patente a inexistência de causas que 

excepcionem a regra a ser aplicada, que é a do risco administrativo 

(CRFB, art. 37, § 6º), bem como a existência dos danos narrados, e, como 

a reclamada não se desincumbiu da obrigação de provar suas alegações, 

nem de desconstituir as provas da parte reclamante, a responsabilidade 

objetiva subsiste. De consequencia, considerando os elementos dos autos 

e da responsabilidade civil para o dano moral, arbitro a indenização em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para 

CONDENAR o DETRAN-MT a ressarcir aos reclamantes o valor de R$ 

160,00 (cento e sessenta reais) a título de danos materiais, e danos 

morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data do 

arbitramento, e, de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo 

desembolso. Por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002096-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002096-58.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Citado, o reclamado 

não compareceu na audiência de conciliação, porém apresentaram 

contestação. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia em face da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015. DECIDO PRESCRIÇÃO Registra-se que a presente 

ação trata de obrigação de fazer para conceder “o direito da parte autora 

a tomar posse definitiva no Cargo: Técnico de desenvolvimento econômico 

social Perfil Profissional: Engenheiro Civil”. Ocorre que o ato de nomeação 

do autor Rogério Cesar dos Santos para o referido cargo foi declarado 

sem efeito, uma vez que não foram cumpridos os prazos para a posse. O 

ato de nomeação foi publicado em 17/01/2011 e a presente ação foi 

distribuída em 28/08/2018. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a 

ocorrência da prescrição, conforme o disposto no artigo 1º do Decreto 

Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Diante do exposto, DECLARO a prescrição da 

pretensão autoral. E, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500426-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA OTILIA MACIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - MT19465/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0500426-47.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ANIZIA OTILIA MACIEL 

PEREIRA REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRODUÇÃO DE 

PROVAS) ajuizada por ANÍZIA OTÍLIA MACIEL PEREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando que os requerimentos administrativos 

nº 371378-8 e 36134-0 protocolados pela autora sejam apreciados, 

informando se há verbas rescisórias a serem pagas à servidora 

aposentada. Dispensada a audiência de conciliação. Citado, o reclamado 

apresentou a contestação. Decido. Afasto a alegação de prescrição 

suscitada pelo requerido, considerando que estes autos não tratam de 

ação de cobrança, a ponto de fazer incidir o art. 1º do Decreto 20.910/32. 

In casu, a parte requerente afirma laborou como servidora estatutária de 

1990 a 2004, quando se aposentou. Relata que, naquela oportunidade, 

não recebeu verbas rescisórias, o que lhe gerou inconformismo. Afirma 

que protocolou requerimentos administrativos na sede da Prefeitura 

Municipal (nº 371378-8 e 36134-0), mas não foram respondidos. Assim 

sendo, por meio da presente demanda requer a autora seja o ente público 

compelido à apresentar respostas aos requerimentos administrativos por 

ela protocolados. Em sua defesa o Município de Cuiabá afirma que a 

presente ação não tem utilidade, pois qualquer possível obrigação que 

poderia ser suscitada com a posterior distribuição de processo principal 

estaria atingida pela prescrição. Da análise dos protocolos de id. 203739, 

não contestados pelo ente público, extrai-se que, de fato, em 2005 foram 

gerados 02 (dois) números de processos administrativos junto à 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: nº 371378-8 e nº 36134-0. 

O requerido não teceu qualquer argumento com relação aos mesmos, 

tampouco juntou documentos aptos a elucidarem o trâmite dos referidos 

requerimentos administrativos. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar que o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ aprecie os pedidos objeto dos processos 

administrativos nº 371378-8 e nº 36134-0, no prazo máximo 60 (sessenta) 

dias, a fim de informar se há alguma verba rescisória devida à autora que 

ainda não foi paga, sob pena fixação de multa; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registra no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001206-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE OAB - MT24238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001206-85.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE ajuizou ação executiva de 06 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo nos processos de código n° 

73366, 84830 e 85165 em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário 

Oeste/MT, almejando o recebimento da importância de R$5.571,06, 

considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2019 com 

vigência até o mês de fevereiro de 2020. Verifica-se que o valor atual da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 6 (seis) URH’s, 

que perfaz o montante de R$5.571,06 (cinco mil quinhentos e setenta e um 

reais e seis centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) 

original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008395-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008395-17.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUCIANO AUGUSTO NEVES ajuizou 

ação executiva de 22 URH´s referentes aos honorários de defensor 

dativo nos processos de código n° 582752, 283148, 388502, 380932, 

525069, 385966, 336162, 495790 e 560450 em trâmite na 8º Vara Criminal, 

Segunda Câmara Criminal, 9º Vara Criminal, 6º Vara Criminal e 7º Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$20.427,44, considerando a tabela de honorários da OAB 

do ano de 2018 com vigência até o mês de fevereiro de 2019. Verifica-se 

que o valor atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019 é de R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor 

reajustado da tabela para fins de homologação do valor devido. O 

Executado concordou com a execução. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE 

o crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 22 (vinte e 

vinte) URH’s, que perfaz o montante de R$20.427,22 (vinte mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos). Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504941-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504941-28.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA HELENA PINTO 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 2.494,12 

(dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e doze centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 11418315. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor, conforme coligido no id. 14623424. Ademais, o 

exequente informa em sua manifestação que concorda com os cálculos 

apresentados pela Fazenda Pública, conforme id. 15870001. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 1.124,68 (um mil cento e vinte 

e quatro reais e sessenta e oito centavos). Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002327-56.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE LOUBACH FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002327-56.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JACKELINE LOUBACH 

FREITAS REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$3.667,94 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e 

quatro centavos) e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da 

condenação, conforme planilha de cálculo id. 14734816. O Executado 

concordou com a execução (Id. 16708442). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$3.667,94 (três mil seiscentos e 

sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor R$366,79 

(trezentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500725-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR ANTONIO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500725-58.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: AGUIAR ANTONIO DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 14.030,08 

(catorze mil e trinta reais e oito centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo coligido no id. 10919570. Citado, o executado impugnou a 

execução, alegando excesso e requereu a redução do valor. Para tanto, 

junta planilha de cálculos com o montante que entende correto (id. 

13162522). Quanto ao excesso alegado, razão não assiste ao 

embargante, eis que utilizou o indexador diverso do fixado no acórdão, 

não alcançando o montante correto. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 14.030,08 (catorze mil e trinta reais e oito 

centavos), com destaque dos honorários pactuados. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021696-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MASSATO SUGUISHIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO OAB - MT23789/O 

(ADVOGADO(A))

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANNE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT16462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021696-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADEMIR MASSATO 

SUGUISHIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de obrigação de 

não fazer com pedido liminar ajuizada por ADEMIR MASSATO 

SUGUISHIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

“continuar exercendo a sua atividade profissional de Optometrista, 
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inclusive de realizar exames de vista e prescrição de lentes, etc, nos 

termos do Art. 5º, XIII CF/88, de modo que os reclamados sejam impedidos 

de realizar qualquer ato que impeça este peticionante do exercício legal de 

sua profissão.” A liminar foi indeferida. Citado, o requerido apresentou 

defesa. DECIDO. A profissão de optometrista está prevista no Decreto 

20.931/32: Art. 3º Os optometristas, práticos de farmácia, massagistas e 

duchistas estão também sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a 

profissão respectiva se provarem a sua habilitação a juízo da autoridade 

sanitária. (...) Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, 

massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios 

para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e 

remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a 

requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a 

autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial 

será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas 

sanitárias. Na mesma linha, o Decreto 24.492/34 que baixou instruções 

sobre o Decreto n. 20.931/32, estabelece em seus artigos 13 e 14: Art. 13 

- É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e 

demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, 

indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo por 

exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei. 

Art. 14 - O estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá 

fornecer lentes de grau mediante apresentação da fórmula ótica de 

médico, cujo - diploma se ache devidamente registrado na repartição 

competente. Alega a parte requerente que os artigos colacionados acima 

teriam sido revogados pelo Decreto n. 99.678/90. Ocorre que o Decreto n. 

99.678/90 foi suspenso pelo STF na ADI 533-2/MC, por vício de 

inconstitucionalidade formal. E, posteriormente, revogado pelo Decreto nº 

1.917, de 1996. Vê-se ainda que a Portaria 397 do Ministério do Trabalho e 

Emprego foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Superior Tribunal 

de Justiça, por extrapolar a previsão legal com relação às competências 

dos optometristas. Sendo assim, seguem em vigor as normas originais e a 

profissão de optometrista continua sendo regulamentada pelos Decretos 

20.931/1932 e 24.429/1934. Segue jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFISSIONAL OPTOMETRISTA -EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES PRIVATIVAS DA MEDICINA OFTALMOLÓGICA -VEDAÇÃO - 

RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. No âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça é firme o entendimento no sentido de que os 

dispositivos do Decreto 20.931/1932, que tratam do profissional de 

optometria, estão em vigor e que a Portaria n.° 397/2002 do Ministério do 

Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que 

extrapola a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos 

realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de 

óculos e lentes. Segundo entendimento desta Corte, "É vedado aos 

optometristas prescrever a utilização de óculos e lentes, bem como 

realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos termos dos 

Decretos n°. 20.931/1932 e n° 20.492/1934. Recurso não provido. (AgR 

139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013). (g.n.) 

ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. 

VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA 

PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. 

PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. 

INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. 1. Cinge-se 

a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de 

eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com 

as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que 

dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 

1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 2. Ressalte-se, 

desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso porque o ato 

normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) 

foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por vício de 

inconstitucionalidade formal. 3. A Portaria 397/2002 do Ministério do 

Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que 

extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos 

realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de 

óculos e lentes. 4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento 

adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora 

recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos 

oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de 

refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ). 5. Recurso 

Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau (REsp 

1.261.642/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013). (g.n.) Isto 

posto, depreende-se do texto dos decretos e do entendimento do STJ que 

o optometrista não pode: escolher ou permitir escolher, indicar ou 

aconselhar o uso de lentes de grau; adaptar lentes de contato e realizar 

exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão e instalar de 

consultórios para atender clientes. Ou seja, não pode executar atos 

privativos dos médicos oftalmologistas. Nesta linha, se encontra a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

REGIMENTAL — APELAÇÃO — OPTOMETRISTA — PRESCRIÇÃO DE 

ÓCULOS E LENTES — PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO — 

IMPOSSIBILIDADE — DECRETOS Nº. 20.931/1932 E Nº. 24.492/1934. É 

vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos e lentes, bem 

como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, nos termos dos 

Decretos nº. 20.931/1932 e nº. 24.492/1934. Recurso não provido.” (AgR 

139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2012, Publicado no DJE 

15/01/2013) (Destaquei). Insta ressaltar que tais decretos não ferem o art. 

5º, XIII, que assegura o livre exercício profissional e do trabalho, na 

medida em que não proíbem o exercício da profissão de optometria, 

apenas limitam a atividade, impedindo que esses profissionais exerçam 

atividade privativa de médicos. Confirma esta conclusão, o artigo art. 39 

do Decreto nº 20.931/32, que proíbe a confecção e venda de lentes de 

grau, sem prescrição médica: Art. 39 É vedado às casas de ótica 

confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como 

instalar consultórios médicos nas dependências dos seus 

estabelecimentos. Portanto, não pode o requerente realizar exames de 

vista e prescrição de lentes, sob pena de violação aos citados Decretos 

que regulamentam a profissão. Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 133445 Nr: 7279-38.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Marinho Calixto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DEFIRO a cota do Ministério Público e DETERMINO a intimação do patrono 

do querelante para regularizar sua representação no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de perempção e extinção do processo sem julgamento do 

mérito, nos termos dos Art. 44 e 61, ambos do Código de Processo Penal 

c/c Art. 107, IV, do Código Penal.

A seguir, com ou sem a juntada da regularização, certifique-se e 

renove-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 133445 Nr: 7279-38.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Marinho Calixto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.
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Ante a apresentação de queixa-crime por MANOEL DE ALMEIDA ARRUDA 

em desfavor de JOÃO PAULO MARINHO CALIXTO, às fls. 24/26, 

NOTIFIQUE-SE o Querelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, por 

escrito e por meio de advogado, responda a acusação feita pelo 

Querelante, oportunidade em que poderá argüir preliminares, exceções, 

juntar documentos e especificar as provas que pretende produzir, sob 

pena de preclusão (CPP, arts. 396 e 396-A).

Considerando que o Querelado possui advogado constituído nos autos, 

intime-o, via Diário da Justiça Eletrônico.

Com a juntada da resposta, havendo preliminares arguidas, remeta-se ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, retorne para análise.

Decorrido o prazo de resposta, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 134284 Nr: 791-33.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Azevedo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o ajuizamento de queixa-crime, perante a Justiça Especializada ou 

Comum, é necessária a apresentação de procuração com os poderes 

específicos para o advogado, com a narrativa do delito que se reclama, 

nos moldes delineados no artigo 44 do CPP.É perfeitamente possível sanar 

a omissão, desde que atendido o prazo de decadência dos 06 (seis) 

meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e demais entendimentos 

jurisprudenciais acerca do tema, o que não se observou no presente 

feito... Vê-se, portanto, que o aludido dispositivo penal é taxativo quanto 

às providências que devem ser tomadas pela parte quando da propositura 

da Queixa-Crime e tal exigência estaria suprida se a presente peça 

estivesse subscrita pela Querelante e seu Advogado, o que, clarividente, 

também não ocorreu. Assim, é imperioso ressaltar que os fatos chegaram 

ao conhecimento da Querelante no dia 07/02/2019, e, estando a 

queixa-crime apresentada às fls. 15/21 eivada de vício, é como se não 

tivesse sido apresentada até a presente data, de modo a ter se operado a 

famigerada decadência.Destarte, REJEITO A QUEIXA-CRIME de fls. 15/21 e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Querelado RAFAEL AZEVEDO 

pela DECADÊNCIA, com fundamento no art. 107, inciso IV do Código 

Penal.Intimem-se as partes, observando-se o disposto no art. 980, § 7º da 

CNGC - Foro Judicial.PROCEDAM-SE às baixas necessárias e 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140665 Nr: 6578-43.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugueney Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Ferreira Benites - 

OAB:2748, Maria Karolyne Silva Vasconcelos - OAB:20125

 Em razão da certidão de fls. 78, impulsiono os autos para intimação da 

parte requerida para apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125787 Nr: 7-90.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alfredo Menezes de Mattos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Salomão Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:OAB/MT 3.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

patrono do querelante, para que se manifeste, no prazo legal, sobre a 

suposta desistência deste feito, conforme informações trazidas pelo 

querelado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131747 Nr: 5702-25.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Campos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

patrono do autor do fato para apresente a defesa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134867 Nr: 1309-23.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10.139 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

patrono do autor do fato para apresentar defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139437 Nr: 5424-87.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fancisco Carlos Amorim Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Deluqui de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarês Antonio Batista do 

Amaral - OAB:OAB/MT 2.638

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

patrono do querelante para manifestar, no prazo legal, acerca o 

cumprimento da retratação informada pelo querelado as fls. 31/32
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